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Infectats i col·lapsats

Moltíssimes gràcies
Els ciutadans d’arreu del país surten cada nit a les vuit als balcons
i finestres a aplaudir els sanitaris
que es juguen la vida per salvar
la dels altres, moltes vegades sense la protecció adequada. L’agraïment també cal fer-lo extensiu,
entre d’altres, a les Policies Locals, Mossos d’Esquadra, personal de neteja, treballadors de fleques, farmàcies i supermercats,
conductors del transport públic
i un llarg etcètera que cada dia
atenen el públic sense saber si estan o no afectats pel coronavirus.
Tampoc cal oblidar els centenars
de voluntaris que ajuden a confeccionar material de protecció

que no hi ha o que visiten persones grans que viuen soles, entre
moltes altres activitats.
Moltíssismes gràcies, i sobretot,
salut!

Hotels tancats

Proves de coronavirus a l'Hospital Clínic. Foto ACN

El coronavirus va començar a Wuhan (Xina) i pocs pensaven que en qüestió de setmanes seria un problema d’abast mundial. Desenes de milers d’infectats i de morts, la gent confinada a casa, i els sanitaris, en
molts casos sense material adequat, que es juguen la seva vida per salvar la dels altres. La pandèmia, segons va certificat l’OMS, ha arribat sense disposar d’una vacuna, tot i que en aquests moments ja hi ha diversos estudis per frenar-la. Més informació de la pàgina 2 a la 19.

Confinats

Carrers deserts a Pineda de Mar. Foto Yoyo

Les autoritats no s’han cansat de
repetir aquestes darreres setmanes que per aturar la propagació
de la malaltia el millor era quedar-se a casa. Es pot sortir a comprar, treballar, visitar un familiar dependent o passejar un gos.
Mossos d’Esquadra i Policies Locals han hagut de fer controls i
fins i tot sancionar a tot aquell
que no ha respectat les ordres de
les autoritats. Pàg. 3

Hotels tancats a Santa Susanna. Foto Yoyo

Botigues, hotels i molts altres establiments tancats, grans empreses
sense material per poder treballar, les borses d’arreu del món amb mínims històrics, tot a les portes de la Setmana Santa. Una crisi que comença ara, i que ningú pot predir com evolucionarà ni molt menys
quan acabarà. Des del dilluns 30 de març només poden treballar els
serveis bàsics. Pàg. 6

Tancament total
Els Ajuntaments de l’Alt Maresme, com de tots
els municipis catalans, seguint les recomanacions i indicacions del Departament de Salut de la
Generalitat, han adoptat un conjunt de mesures
preventives contra el coronavirus. Les decisions
que han pres els governs municipals formen part
del conjunt de mesures que han adoptat tots i cadascun del municipis del país, a partir de les instruccions de la Generalitat. Entre les decisions
adoptades, es va decretar el tancament dels centres d’estudis, biblioteques, espais cívics i altres
serveis municipals. Pàg. 8

El Palauet de Palafolls, tancat. Foto Yoyo.

Parc infantil de Calella tancat. Foto J. M. Arenaza
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L’Ecopropostes ajornat

L’editorial
Aplaudiments

SELVA - MARESME

Arreu del país hi ha gent que ha sortit a aplaudir la feina que estan
fent els serveis sanitaris. Ens adherim a l’aplaudiment col·lectiu.
Metges, infermeres, auxiliars i tots els que hi treballen mereixen
sobradament el reconeixement de la ciutadania, tant pel risc que
assumeixen com per haver de treballar amb mitjans escasos.
Escasos de personal per les famoses retallades, tan escasos que
en alguns llocs fan torns de 12 hores. I també escasos del material apropiat per a l’epidèmia, tan escasos que ni tan sols es poden protegir ells mateixos de forma adequada.
Ja és comprensible que cap estat pugui tenir en dipòsit permanent el material suficient per afrontar qualsevol epidèmia. Costa més d’entendre que no es fessin comandes aviat, quan la insuficiència de reserves ja era evident i es donaven ordres a la
Guàrdia Civil per requisar mascaretes.
L’avantatge d’estar preparats i actuar amb celeritat la podem intuir en aquest quadre dels països del nostre entorn.
Mortalitat per coronavirus fins al diumenge 29 de març de 2020.
• Itàlia - 10.779 		

• Espanya - 6.803

• Alemanya - 541

• França - 2.605

L’Associació Les Ecopropostes de Ràdio Marina, donades les
circumstàncies actuals, ha decidit
ajornar el 25è aniversari al proper
curs escolar.
Els organitzadors del concurs
de medi ambient per a estudiants
de secundària, i enguany per primer cop de primària, ha pres la
decisió d’ajornar la convocatòria
després del tancament de les escoles i instituts coincidint amb la
data límit de presentació d’originals i la dificultat per fixar a hores
d’ara una data per lliurar els premis. L’acte també havia de servir
per a commemorar els 25 anys
dels premis, una commemoració
que estava prevista pel proper
mes de maig al Jardí Botànic Mar
i Murtra de Blanes. L’any passat,

els premis es van lliurar als Jardins de Santa Clotilde de Lloret
de Mar. Al llarg dels anys, també
s’han lliurat els premis, entre d’altres municipis, a Tordera, Calella
o Hostalric.
Els treballs que ja s’havien
presentat seran vàlids automàticament el proper curs escolar.
El concurs té, des que es convoca, com a membres del jurat,
Martí Boada, Francesc Mauri i
Joan Pedrola. El jurat valorarà especialment el nivell d’investigació que hagi requerit l’elaboració
dels treballs i, si són propostes, la
viabilitat de la seva execució.
El concurs es convoca amb
la col·laboració de la Fundació
Obra Social “La Caixa”.

EDICIÓ 2019
Els guanyadors de l’any passat
van ser:
En la categoria de treballs de
batxillerat, el primer premi va ser
per la Anna Pelegrí i Pineda, de
l’Institut Montsoriu d’Arbúcies pel
treball “Disseny d’un pulmó verd
a l’Institut Montsoriu”.
El primer premi a treballs de
grup fets per alumnes d’ESO se’l
van emportar els alumnes de segon d’ESO de l’Institut Lluís Companys de Tordera.
Els alumnes de primària de
l’Escola Mossèn Joan Batlle de Blanes van rebre una menció especial
per un treball sobre la contaminació al veïnat de Ca la Guidó. yy

Font: www.worldometers.info. yy
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Primer premi ESO 2019. Foto M.A. Comas

Vols rebre la Marina al teu
dispositiu i sense descàrregues?

ESCANEJA EL CODI
i deixa les teves dades
CALELLA
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca C. Salvador
Centre d’Acció Jove
Correus
Creu Roja
Deixalleria
Mossos d’Esquadra
Oficina del Català
Oficina Turisme
Pavelló Parc Dalmau
Piscina Municipal
Policia Local
Serveis Socials
Tanatori

93 766 30 30
93 769 51 02
93 769 03 86
93 766 44 34
93 769 13 45
93 769 04 56
93 769 21 04
93 741 89 85
93 766 51 84
93 769 05 59
93 769 44 00
93 766 19 71
93 766 59 20
93 766 15 52
93 769 53 01

PINEDA DE MAR
Ajuntament
Ambulatori Pineda
Ambulatori Poblenou
Arxiu Municipal
Biblioteca S. i Moret
Biblioteca Poblenou
Correus
Creu Roja
Deixalleria Mpal.
Mossos d’Esquadra
Of. d’Info. Turística
Policia Local
Servei d’Aigües
Serveis Socials
Taxis

93 767 15 60
902 111 444
93 766 30 32
93 767 15 60
93 762 37 96
93 766 20 16
93 762 34 86
93 762 54 11
93 767 04 28
93 741 89 85
93 762 50 38
93 762 96 00
900 30 40 70
93 767 17 48
93 767 21 93

MALGRAT DE MAR
Ajuntament
Arxiu Municipal
Biblioteca
Centre Cultural
C. Esportiu Mpal. MES
Club de la Feina
Correus
Deixalleria
Oficina de Turisme
Pavelló G. Maragall
Pavelló Municipal
PIJ
Piscina Municipal
Policia Local
Camp de Futbol

93 765 33 00
93 761 47 14
93 761 90 32
93 761 29 79
93 761 15 33
93 761 43 86
93 761 02 94
93 761 47 72
93 765 38 89
93 765 41 66
93 761 17 50
93 761 98 28
93 765 47 66
93 765 42 24
93 115 38 99

ALT MARESME
Cat Salut Respon
Consell Comarcal del Maresme
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
TORDERA
Ajuntament
93 764 37 17
Assistència Social 93 764 22 74
Biblioteca
93 764 25 60
Camp de Futbol
93 764 10 53
Casal de Joves
93 764 58 85
Correus
93 765 04 41
Creu Roja
93 764 21 21
Deixalleria
93 764 34 97
Jutjat de Pau
93 764 27 96
Orientació Laboral 93 765 04 14
Pavelló Municipal 93 764 52 11
Pavelló Pl. Concòrdia 93 764 08 07
Policia Local
93 764 06 15
Tanatori
93 741 53 70
Teatre Clavé
93 765 05 72

061
93 741 16 16
937 690 201

Oficina de Treball
Rodalies de Catalunya
Informació

PALAFOLLS
Ajuntament
93 762 00 43
Biblioteca E. Miralles 93 765 79 08
Casal del Jubilat
93 762 07 66
Centre Cívic 93 762 00 43 ext 52
Correus
93 765 72 19
Escola Música i Dansa 93 762 06 11
Local de Joves C. Batlle 93 765 25 53
Oficina de Turisme 93 762 06 11
Pavelló Esp. El Palauet 93 762 06 06
Policia Local
93 765 76 00
Teatre
93 762 06 11

93 762 93 70
900 41 00 41
012
SANTA SUSANNA
Ajuntament
93 767 84 41
CAAD
93 797 42 72
Casal de la Gent Gran 93 767 80 59
Dispensari Mèdic
902 111 444
Estació nàutica
667 699 433
Fundació turística 93 767 92 50
La Barraka (Espai Jove) 93 767 77 04
Museu de la Pagesia 93 767 90 08
Oficina de Turisme 93 767 90 08
Policia Local
680 661 661
Taxis
93 767 85 71
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Viatge a la dimensió més desconeguda
ma garantia de protecció i cada cop,
n’hi ha més d’afectats. L’agraïment
públic de cada nit a les vuit, ha de
ser infinit. Primer a ells, i després a
la resta de persones que es juguen
la vida per servir als altres. Però, en
un cas on s’ha improvisat molt, cal
estar preparats per afrontar el futur
amb les mínimes garanties.
Ball de xifres

Equipament bàsic de seguretat. Foto ACN

LA CRÒNICA - JOAN FERRER

Pocs, per no dir ningú, es podia
pensar quan va sentir a parlar de
Wuhan (Xina) a primers de gener
i dels primers casos del coronavirus que en aquests moments, principis del mes d’abril estaríem tots
o pràcticament tots tancats a casa
sense poder sortir i amb un nombre importantíssim d’infectats i de
morts. I el que és pitjor, en aquests
moments, no hi ha ningú al món
capaç de dir quan i com acabarà
aquest mal son. Per tant, entre tots,
estem fent un viatge a la dimensió
més desconeguda!
I quan el nombre de casos remeti i es vagi recuperant la norma-

litat, les conseqüències també són
ara per ara, impossibles de predir.
Les econòmiques, seran monumentals, però també n’hi haurà
d’emocionals –estar-se a casa tancat sense sortir, no poder veure
als éssers estimats –especialment
avis– durant setmanes o no poder-se acomiadar d’un difunt de la
manera adequada, no deixarà indiferent a ningú. També n’hi haurà
de sanitàries a tots els altres nivells
–quantes visites i operacions s’han
ajornat?–, escolars, socials...
En primer lloc cal estar preocupats per la salut de les persones i
sobretot, pels que les atenen, que en
molts casos treballen sense la míni-

Aquests dies, els mitjans de
comunicació van plens de xifres:
infectats, morts, altes, trasllats...
que no sempre concorden, però el
que sí que confirmen, és l’abast de
la tragèdia.
Abans de tancar l’edició, us podem oferir algunes dades de casa
nostra, és a dir la Selva i el Maresme,
zona de cobertura de La Marina.
El darrer cap de setmana de
març, i sempre parlant d’Àrees
Bàsiques de Salut: a Calella hi
havia 16 víctimes, el que suposa
60,9 per cada 100.000 habitants.
A Blanes 25 (52,7), Lloret 29
(51,2), Malgrat de Mar 12 (41,6),
Pineda de Mar 17 (41,6) i Tordera 4 (21,7). Cal tenir en compte
que una Àrea Bàsica de Salut pot
reunir més d’una població. Aquestes dades es poden actualitzar di-

àriament al següent enllaç del Departament de Salut:
http://aquas.gencat.cat/.content/IntegradorServeis/mapa_covid/atlas.html.
Hospitals de Blanes i Calella
La Corporació de Salut del
Maresme i la Selva ha ofert diàriament els moviments d’aquests
dos centres hospitalaris (quadre
adjunt). Cal tenir en compte, que
d’algun dia no disposem de dades
i que hi ha trasllats de centre que
no consten. Per tant, en alguns
dies, les sumes no quadren, però,
tenim una altra referència del que
passa a casa nostra.
MARÇ

La Marina d’abril
Aquesta és una edició, la 78 a
la Selva i la 58 al Maresme, que
ha costat molt de fer i distribuir.
En ella es recull només un munt
d’exemples de les moltes coses
que es fan a cada població per
tirar endavant i ajudar al màxim
als seus veïns, ja sigui a nivell
públic o privat. Un agraïment
als anunciants que ens han fet
confiança en aquests moments
i també als establiments de sempre, però especialment als nous,
que ens acullen perquè la gent es
pugui emportar La Marina i portar-la a casa, i si cal, deixar-la al
veí. Molta Salut! yy
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Història del coronavirus
CATALUNYA

Els coronavirus es van descriure per primer cop a finals
de la dècada del 1960. Van ser
aïllats de les cavitats nasals d'un
pacient amb refredat comú.
El 2002, els coronavirus van
guanyar notorietat pública a
causa d'una epidèmia sorgida a
la Xina a partir d'una zoonosi.
Aquesta epidèmia va provocar
més de 8.000 casos amb gairebé 800 morts en 37 països, on la
Xina va ser el país més afectat.
A principis del 2020, les autoritats xineses van notificar una
nova epidèmia d'un coronavirus (2019-nCoV) a la ciutat de
Wuhan. Es van prohibir els moviments de la població en una
desena de ciutats per evitar la

propagació del virus ja que l'any
nou xinès suposa el major moviment migratori anual a escala
mundial. El 24 de gener de 2020,
algunes fonts indicaven que hi
havia més de 1300 casos identificats, principalment a la Xina,
però també als Estats Units, França, Tailàndia, Japó, Nepal i Corea
del Sud. Posteriorment, el virus
arriba amb força al nord d’Itàlia.

«Els coronavirus es van
descriure per primer cop
a finals de la dècada del
1960»
A finals de febrer del 2020
salta el primer cas confirmat de
coronavirus a Catalunya d'una
dona italiana resident a Barcelona. La dona és hospitalitzada a

l'Hospital Clínic sense gravetat.
Com a conseqüència d'aquest
cas, aïllen a 33 persones durant
14 dies, per tal d'evitar la propagació del virus.

«A principis del 2020, es
detecta a Wuhan (Xina), i a
partir d’aquí arriba arreu
del món»
MALALTIES DE
CORONAVIRUS
Els coronavirus infecten
principalment els tractes respiratoris superiors i els tractes
gastrointestinals de mamífers i
ocells. D'especial rellevància per
als humans, el virus més conegut
és el de la síndrome respiratòria
aguda greu (SARS). yy

Coronavirus. Foto ACN

Escoles, instituts i universitats tancats
• Instituts d’ESO, batxillerat i
formació professional
• Escoles d’art i disseny
• Escoles d’adults
• Escoles oficials d’idiomes
• Centres d’educació especial
• Escoles professionals
• Escoles de música
• Escoles de dansa
• Conservatoris
• Centres de títols propis
• Centres d’ensenyaments artístics
superiors
Els centres educatius van tancar el divendres dia 13. Foto J.M. Arenaza
CATALUNYA

El dijous 12 de març, el Govern català va decidir tancar els
centres escolars de tots els nivells l'endemà divendres. Aquest
fet implicava la suspensió de

l’activitat en un total de 5.492
centres:

La mesura afecta a un total de
1.565.478 alumnes dels diferents
ensenyaments, repartits de la següent manera:

• Llars d’infants
• Escoles d’educació infantil i
primària

• Educació infantil de primer i
segon cicle: 79.948 alumnes i
213.352 alumnes respectivament

• Educació primària: 479.958
alumnes
• Educació secundària
obligatòria: 331.681 alumnes
• Cicles de formació professional:
126.994 alumnes
• Batxillerat: 94.437 alumnes
• Cicles d’arts plàstiques i disseny:
5.103 alumnes
• Ensenyaments de música:
70.122 alumnes
• Ensenyaments de dansa: 9.717
alumnes
• Art dramàtic: 454 alumnes
• Ensenyaments superiors de
disseny: 2.398 alumnes
• Conservació i restauració de
béns: 140 alumnes
• Ensenyaments esportius: 2.052
alumnes
• Escoles oficials d’idiomes:
43.000 alumnes

• Formació d’adults: 66.738
alumnes
• Ensenyaments a distància:
39.384 alumnes
El president del Govern,
Quim Torra, explicava que calia abaixar el ritme per aturar la
pandèmia del coronavirus i evitar
el col·lapse del sistema sanitari:
"Ens en sortirem", assegurava.
La consellera de Salut, Alba
Vergés, explicava que no hi havia cap mesura d'aïllament dels
nens a casa i que podien anar als
parcs i després prendre mesures
de precaució, com rentar-se bé les
mans. Posteriorment, però, es va
demanar que tothom es quedés a
casa i limités les sortides. yy

La vacuna pot trigar un o dos anys
CATALUNYA

Actualment, "hi ha diverses
vacunes que s'estan desenvolupant ara mateix i que haurien
d'estar enllestides d'aquí a un o
dos anys perquè ja s'ha fet molta
feina durant els brots anteriors,
com el SARS", assegura la directora de polítiques científiques
de La Federació Europea de la
Indústria Farmacèutica l'EFPIA,
Magda Chlebus, que remarca
que ja hi ha "molt coneixement"
sobre el coronavirus, cosa que
pot "accelerar" el desenvolupament d'una vacuna.
Amb diferents companyies
investigant per trobar una vacuna, Chlebus veu "absolutament

possible" que sigui una empresa
europea la que ho aconsegueixi.
"Hi ha moltes petites empreses
de biotecnologia que estan treballant en vacunes, no és pot
excloure que sigui europea", diu.
Però la indústria farmacèutica europea no només està centrada en trobar una vacuna contra
el coronavirus, sinó que també
investiga nous tractaments, antivirals i diagnòstics per identificar més ràpidament les persones
contagiades. A més, no es tanca
la porta a la possibilitat de trobar
noves aplicacions a medicines ja
existents que podrien bloquejar
l'entrada del virus al cos.

TROBAR MEDICINES PER ALS
"CORONAVIRUS DEL FUTUR"
La cap de polítiques científiques d'EFPIA alerta que no només
cal preparar-se per a l'actual epidèmia de coronavirus, sinó també
per a les que puguin venir en el
futur. Malgrat considerar que ara
cal centrar-se en "trobar una resposta ràpida a l'epidèmia actual",
la directora de polítiques científiques d'EFPIA avisa que també cal
preparar-se per "fer front a tots els
tipus de coronavirus en el futur".
Segons Chlebus, "no és en
absolut massa tard" ni per acabar
amb el brot actual ni per fer-ho
amb els que puguin venir en el

futur. "Hem de trobar totes les
vacunes i medicines potencials
per fer front a tots els tipus de

coronavirus en el futur", remarca. Diversos centres catalans hi
estan treballant. yy

Logo de la Federació Europea Farmacèutica. ACN
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El sector turístic perd la Setmana Santa
Els hotels de l’Alt Maresme han tancat i s’espera que puguin obrir a principis del mes de maig
CATALUNYA/MARESME

El sector turístic ha alertat del
"brutal" impacte de les "cancel·lacions massives" pel coronavirus.
Així ho ha assegurat el president
de la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics, Tolo Gomila, qui
ha xifrat en 73 milions d'euros
l'impacte econòmic de les anul·lacions de les reserves. Les cancel·
lacions s'han concentrat especialment en els dies de Setmana Santa,
una temporada que el Gremi de
Restauració ha titllat de "literalment perduda". A la Costa Brava
i Costa del Maresme, cada any hi
ha nombrosos tornejos esportius,
tots ja suspesos, que donen vida
als hotels, però també, al comerç,
la restauració o als locals d’oci.
Els hotels del Maresme,
tancats
Els hotels de la zona nord del
Maresme han tancat a mitjans del
mes de març, després de desallotjar tots els seus clients, principalment persones grans de viatges
de l'Imserso. "Els esdeveniments
s'han precipitat", es lamentava el
president del gremi d'hotelers del

Maresme, Jordi Noguera. Tot i
que el percentatge d'establiments
oberts era encara baix en aquesta
època de l'any, el sector dona ja
igualment per perduda la Setmana Santa, que normalment serveix
de tret de sortida de la temporada
turística a la costa maresmenca.
Els hotelers esperen que la crisi
sanitària amaini i els establiments
puguin obrir a principis de maig:
"Més enllà d'això, la temporada
turística se'ns estaria complicant
molt més".
Segons el president del gremi,
la majoria d'hotels afectats pel
tancament són a Calella, Pineda
de Mar i Santa Susanna: "El 13 i
14 de març l'operativa va entrar
en funcionament i diumenge 15 al
matí ja estaven pràcticament tots
tancats". Noguera explica que ara
per ara és difícil quantificar l'impacte econòmic d'aquesta decisió.
En l'actual moment, no tots
els hotels estaven oberts i més
enllà dels que acollien clients de
l'Imserso, n'hi havia qui treballava
amb l'expectativa de poder acollir
participants en proves esportives,
com la Volta a Catalunya, que

Hotels tancats a Santa Susanna. Foto Yoyo

també va quedar suspesa amb motiu del coronavirus.
La principal preocupació pel
sector és ara mirar més enllà de la
Setmana Santa per poder recuperar volum de negoci a partir de llavors a partir d'idees imaginatives.
Més enllà de la Setmana Santa, el COVID-19 ha provocat un

alentiment de les reserves d'habitatges turístics per a l'estiu i el
Gremi de Restauració de Barcelona ja ha registrat cancel·lacions
pel mes de setembre.
El Glòria també preocupa
Més enllà de l'impacte de la
crisi del coronavirus, el sector
recorda que el Maresme també

pateix encara les destrosses del
temporal Glòria i demana a les administracions que tan bon punt es
puguin tornar a activar els treballs
de reparació del front marítim es
faci sense demora. "Tenim un problema gran amb el coronavirus,
però darrere hi ha un espai molt
malmès com és la platja amb el
que cal treballar molt i que no podem oblidar", afirma Noguera. yy

Dieta mediterrània i aliments rics en vitamina D,
claus del menú de confinament
finament unida a la preocupació,
la incertesa i l'estrès generat per
la situació que vivim desencadenin de manera puntual o mantinguda estats d'ansietat i tristesa,
els quals s'associen a l'apetència
d'aliments que proporcionen una
gratificació immediata però que
solen ser hipercalòrics, molt rics
en sucres i escassament nutritius.

CATALUNYA

La situació actual imposada
per la COVID-19 ha comportat
un canvi radical dels hàbits i les
rutines habituals. I això inclou l'alimentació en tots els vessants: des
de la llista de la compra (que s'ha
d'adaptar a noves circumstàncies
de disponibilitat i accés) fins al tipus de dieta que hem de seguir.
Cal cuidar l'alimentació no
solament per a mantenir-se saludable i en un pes adequat, sinó
també per a pal·liar possibles
dèficits o estats que es poden
donar com a conseqüència de no
sortir al carrer.
Les professores dels Estudis
de Ciències de la Salut de la UOC
Alicia Aguilar i Anna Bach, totes
dues també investigadores del
grup FoodLab de la UOC, aporten
un seguit de recomanacions que es
poden tenir en compte per gestionar els menús diaris i adaptar-los
a les circumstàncies actuals:
- Les restriccions i les noves
pautes d'adquisició d'aliments impliquen la necessitat de fer una

Mercat de la fruita i la verdura de Blanes. Foto Aj. Blanes

compra raonable i, sobretot, responsable, que cobreixi totes les necessitats nutricionals si es pot amb
tants pocs productes com sigui
possible. I, en aquest sentit, l'opció més recomanable és la dieta
mediterrània. La professora Anna
Bach, ofereix alguns exemples dels
«bàsics» d'aquesta dieta que caldria
incloure a la cistella de la compra:
maduixes i taronges (tots dos, pro-

ductes de temporada), verdures
de fulla verda (riques en ß-carotè,
un antioxidant fonamental per a la
immunitat de la pell i les mucoses),
tomàquets (rics en licopè, un potent antioxidant), llegums (frescos
o envasats), cereals (preferiblement
integrals), peix (gras i blau)…

com que cal evitar sortir innecessàriament, el millor és planificar
compres en què es prioritzin els
aliments frescos, locals i de temporada combinats amb altres de
menys peribles, els quals sempre
es poden tenir a mà al rebost: conserves, llegums, cereals o congelats.

- Pel que fa a la logística dels
menús, Anna Bach assenyala que,

- D'altra banda, és normal que
la sensació que produeix el con-

- El confinament i el fet que
es faci menys activitat física afavoreixen l'augment de pes. Per
evitar que la bàscula es dispari de
manera proporcional a la durada
de l'estat d'alarma en què estem,
Alicia Aguilar recomana mantenir unes certes rutines o hàbits en
la manera de menjar: «Respectar
el nombre d'àpats habitual (esmorzar-dinar-sopar), moderant
una mica la quantitat, ja que
és probable que hi hagi menys
despesa energètica a causa de
la reducció de la mobilitat. S'ha
d'evitar l'acumulació de refrescs,
snacks o brioixeria i, en el seu
lloc, optar per aliments que calgui cuinar (arròs, pasta, llegums,
verdures, conserves de peix…). yy
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Equipaments tancats pel coronavirus
MARESME

Els ajuntaments de l’Alt Maresme, com de tots els municipis
catalans, seguint les recomanacions i indicacions del Departament de Salut de la Generalitat,
han adoptat un conjunt de mesures preventives contra el coronavirus. Les decisions que han pres
els governs municipals formen
part del conjunt de mesures que
han adoptat tots i cadascun del
municipis del país, a partir de les
instruccions de la Generalitat.
A partir del dia 12 de març,
una de les mesures que s’ha adoptat és el tancament de tots els
centres escolars, llars d’infants i
instituts dels diferents municipis.
Aquesta és una mostra de les decisions preses:
A Santa Susanna, s’han suspès les activitats programades
de la Biblioteca Vall d’Alfatà, així
com totes les activitats esportives
i les competicions. També s’ha
suspès el mercat del diumenge i
les activitats lúdiques organitzades per entitats i associacions.

A Palafolls s’ha decretat el
tancament dels següents equipaments i serveis: Servei Respir,
Escola de Música i Dansa, Biblioteca, Casal d’Avis, Casal de la
Dona, local social de Mas Carbó,
Cim Miralles i Sant Genís; annex
del dispensari, teatre, Can Forroll, Can Batlle, instal·lacions esportives de la Figuerassa, el camp
de futbol i el Palauet; la nau d’entitats, el Molí d’en Puigvert i la
protectora d’animals.

A Calella s’han tancat els
equipaments esportius incloent
les instal·lacions del Club Natació Calella i el Club Tennis Taula. La Biblioteca Can Salvador de
la Plaça, la Fàbrica Llobet, l’Aula
d’Extensió Universitària i l’Esplai
de la Gent Gran també han tancat
la seva activitat. Al Mercat Municipal no s’han celebrat les jornades de portes obertes previstes
per aquest mes de març.

A Tordera s’ha suspès la celebració del mercat dels diumenges. També s’han tancat els següents equipaments municipals:
Biblioteca, Casal de Joves, Teatre
Clavé, Esplai de la Gent Gran,
pavellons municipals, camp municipal d’esports, així com també
les oficines d’informació turística
i del Parc Montnegre Corredor.

A Malgrat de Mar, s’ha tancat la Biblioteca La Cooperativa,
el Centre Cívic, l’Arxiu Municipal, el Centre Cultural, el casal
d’avis de Can Campassol, el pavelló municipal, el pavelló Germans
Margall, les pistes municipals
d’atletisme, el Camp Municipal
d’Esports i la pista polivalent.
Així queda suspesa tota activitat
esportiva o cultural.

També s’ha suspès l’activitat
del centre de dia a la residència
Can Comte, i s’han restringit
les visites. L’Ajuntament ha cancel·lat totes les activitats, tallers
i xerrades previstes als equipaments municipals.

A Pineda de Mar s’ha decretat el tancament de l’Escola
d’Adults, l’Escola de Música, l’Aula de dansa, PTT i cursos de català del CNL; el complex esportiu
municipal Can Xaubet, la biblioteca Serra i Moret, el casal d’avis

de les Mèlies i de Poblenou, l’Auditori i el Centre Cultural i Recreatiu. També s’han cancel·lat totes
les activitats organitzades per
l’Ajuntament a Can Comas, l’espai jove Can Jalpí, Centre Cívic
Poblenou i Centre Innova. Tots
aquests equipaments romandran
oberts per a l’atenció al públic.

Els Ajuntaments han demanat a les veïnes i els veïns que
col·laborin en les mesures adoptades tant a nivell municipal
com d’àmbit català de no sortir
de casa, perquè és el millor que
es pot fer per evitar l’expansió
descontrolada del coronavirus. yy

Parc de Santa Susanna tancat. Foto Yoyo

Estanteries buides S’endarrereix la selectivitat
als supermercats
CATALUNYA

CATALUNYA

El creixement dels casos de
contagi de coronavirus, i la possibilitat de més mesures d’aïllament per la població, van fer que
augmentessin considerablement
les compres i les cues als supermercats i comerços, de famílies
que buscaven proveir-se d’aliments i productes de neteja per
passar el confinament.
La por es va apoderar de la
ciutadania arribant a l’esgotament
de molts productes als supermercats, com ara fruita, verdura, carn
o, fins i tot, paper higiènic. Els
comerços, però, van començar a

aplicar certes mesures, com controlar l’aforament, canviar l’horari de venda al públic o limitar la
quantitat de productes per client,
per tal d’afavorir que ningú es
quedés sense poder comprar.
Les empreses van fer una crida a la calma afirmant que no hi
havia cap risc de desproveïment,
ja que el subministrament a les
botigues estava del tot assegurat.
També es va demanar als clients
que realitzessin la compra amb
responsabilitat, espaiant les visites
als supermercats durant tot el dia
i sense emmagatzemar productes
de forma innecessària. yy

Productes esgotats a un supermercat de Calella. Foto J.M. Arenaza

Les proves d’accés a la universitat (PAU) d’aquest 2020 v a tot
l’Estat per la crisi del coronavirus.
L'ajornament s'ha determinat després d'una reunió telemàtica entre
els ministeris d’Educació i Universitats, les comunitats autònomes i la Conferència de Rectors,
segons un comunicat del govern
espanyol, que destaca la voluntat
d’evitar les “conseqüències negatives” de la suspensió de les classes
presencials pel COVID-19. El ca-

lendari de matrícula universitària
també s’adaptarà a les noves dates
de la selectivitat. A Catalunya, les
PAU estaven previstes els dies 9,
10 i 11 de juny. És una de les autonomies que tenia previst fer-ho
més tard.
NOVES DATES
La selectivitat es farà entre
el 22 de juny i el 10 de juliol en
convocatòria ordinària i abans
del 10 de setembre en extraor-

Selectivitats del setembre passat. Foto ACN

dinària, segons han acordat el
Ministeri d'Educació i el d'Universitats amb les autonomies. A
més, s'ha decidit "modificar el
model i el contingut de les proves" perquè l'alumnat no es vegi
perjudicat per la situació generada pel coronavirus. Les dates
finals "dependran de l'evolució
de la pandèmia" i les qualificacions es publicaran abans del 17
de juliol en convocatòria ordinària i abans del 18 de setembre en
extraordinària. yy
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Coordinació pel Coronavirus
La Generalitat de Catalunya, empreses turístiques i
els Ajuntaments de Calella,
Malgrat i Pineda de Mar van
mantenir a Calella una reunió
per reforçar la coordinació
contra el coronavirus. Durant
la trobada, les administraci-

ons van subratllar la voluntat
de treballar amb la màxima
coordinació i van ratificar la
importància de transmetre a
la ciutadania una informació
actualitzada, transparent i ràpida sobre l'evolució d'aquesta malaltia. yy

La reunió es va fer a l'Ajuntament de Calella. Foto J.M. Arenaza

Suspesa la Fira del Ram
Donada l'activació del Pla
PROCICAT en fase d'Emergència 1 i activat també el Pla
bàsic d'emergències Municipal
en fase d'alerta, l'Ajuntament
de Tordera ha informat que
se suspenen la Fira Mercat del
Ram i la Fira del Món Geganter previstes pel primer cap de

setmana d’abril. Una vegada
finalitzada la situació d’emergència, l'Ajuntament valorarà, conjuntament amb tots els
agents implicats en l’organització, la possibilitat de celebrar
la Fira en noves dates o si se
suspèn definitivament. yy

Fira del Ram 2019. Foto Yoyo

Parcs tancats
L’Ajuntament de Malgrat de
Mar, com la resta de municipis maresmencs va decidir
tancar tots els parcs i zones
de jocs infantils del municipi
per garantir la contenció de la
pandèmia. Amb aquesta mesura resten tancats al públic

Parc del Castell tancat. Foto Yoyo

els parcs Francesc Macià, Can
Campassol i Castell. També
es van clausurar els espais de
jocs de diferents places així
com l’ascensor inclinat del
Parc del Castell. L'Ajuntament també va decidir tancar
tots els edificis municipals. yy
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EL CORONAVIRUS AL MARESME

Biblioteques tancades
Les biblioteques i els museus
de tot Catalunya van quedar
tancats pel COVID-19. La
mesura va arribar el mateix dia
que l’entrada en vigor del tancament dels centres educatius.
Al Maresme, la mesura va
afectar la Biblioteca Vall d’Al-

fatà de Santa Susanna, Enric
Miralles de Palafolls, la Cooperativa de Malgrat, Can Salvador de la Plaça de Calella,
Poblenou i Serra i Moret de
Pineda de Mar i la biblioteca
de Tordera. yy

SALUT

COVID-19: I passat el
confinament, què?

Biblioteca Vall d'Alfatà de Santa Susanna, tancada. Foto Yoyo

Persianes abaixades
La Generalitat va ordenar
també el tancament de bars,
cafeteries, restaurants i altres
establiments de restauració
en el marc de la lluita contra
l’expansió del coronavirus. La
mesura, també aplicada a botigues i comerços no dedicats

als productes de primera necessitat, juntament amb l’ordre
de confinament, va deixar els
carrers del Maresme pràcticament deserts, una situació que
com a mínim es mantindrà
fins el dia 11. yy

Persianes abaixades a Calella. Foto J.M. Arenaza

Protecció per a la gent gran
Un dels col·lectius més vulnerables davant del coronavirus
és la gent gran. Per aquest motiu s’han pres totes les mesures possibles per protegir-lo,
com ara eliminar les visites a
les residències o suspendre els

nous ingressos. A Tordera, per
exemple, es va tancar l’Esplai
de la gent gran així com també
es va suspendre les activitats
del centre de dia a la residència de Can Comte. yy

Esplai de la gent gran, tancat. Foto Yoyo

Dr. Josep Marès Bermúdez
@maresjosep
www.ipmaresriera.cat

T

othom, a data d’avui, és coneixedor de la gravetat que
representa l’actual pandèmia pel coronavirus SARS_Cov2
causant de la malaltia COVID-19.
En el moment d’escriure aquest
article (30 de març de 2020) estem
a punt de sobrepassar els 90.000
casos confirmats a Espanya, tot i
que les estimacions indiquen que
aquest nombre només representa el
5% dels casos reals a tot l’estat. Més
de 12.000 dels casos confirmats
son professionals sanitaris que,
juntament amb els seus col·legues
que han estat en contacte amb ells,
fa que un elevat nombre de metges, metgesses, infermers i infermeres, entre altre personal, hagin
d'estar confinats. Aquest fet, afegit
a l’increment exponencial de casos, amb l’augment de la demanda
d’assistència sanitària que generen,
l’elevat nombre de casos greus, més
de 45.000 pacients hospitalitzats i
més de 5.000 que necessiten o han
necessitat estar en unitats de cures
intensives, fa que el sistema sanitari
no pugui assumir tota aquesta càrrega i entri en col·lapse. Les conseqüències són esgarrifoses, perquè
impliquen un increment de mortalitat per la pròpia COVID-19
però també per altres patologies, ja
que no és possible garantir l’assistència mèdica desitjable. Aquesta
és la raó per la qual cal continuar
amb el confinament de tota la població: evitar la transmissió de la
malaltia, frenar l’increment exponencial de casos i impedir més col·
lapse del sistema sanitari. Un altre
dels objectius és la supressió de la
infecció, però per això calen altres
mesures complementàries que cal
endegar urgentment juntament
amb el confinament global, i que
caldrà perllongar després d’aquest
període d’alarma nacional.
El virus es transmet vehiculitzat

amb les gotetes microscòpiques de
saliva que expulsem quan parlem,
esternudem o tossim. Aquests
gotetes contaminen les superfícies que tenim a prop: la taula,
el mòbil, el bolígraf, els estris de
cuina, mocadors... que després
toquem amb les mans i nosaltres
mateixos ho transportem a altres
objectes. També les gotetes van
a les nostres mans quan ens toquem el nas, la boca, tossim o esternudem si les posem al davant,
i quan manipulem altres objectes
els contaminem. Si una altra persona toca amb les seves mans un
objecte que, per algun d’aquests
mecanismes ha estat contaminat,
i a continuació es toca el nas, els
ulls o la boca, sense adonar-se'n,
pot adquirir el virus i contagiar-se. Aquest és el principal mecanisme de transmissió. L’altre
mecanisme de contagi es produeix quan les microgotes de saliva
d’una persona infectada, que pot
estar asimptomàtica i no saber-ho,
arriben directament mentre parla,
esternuda o estossega, a la cara o a
les mans d’una persona que està a
prop. El virus no és capaç de mantenir-se en les gotetes en el aire a
distàncies de més de 1,5 metres.
Conèixer aquests mecanismes
és essencial per posar en marxa
mesures preventives que hem
d’adoptar necessàriament des
d’ara i per força temps després del
confinament, per protegir-nos,
per impedir el contagi de familiars, amics, veïns, companys... i
evitar la transmissió de la infecció a la comunitat per poder assolir l’objectiu: la supressió.
Està clar que cal tossir al colze i no a
la mà, utilitzar mocadors de paper
i tot seguit rentar-se les mans. Però
és imprescindible que modifiquem
alguns dels nostres hàbits: hem de
deixar d’abraçar-nos, fer-nos petons o donar-nos la mà quan ens
trobem amb altres persones. Cal-

Coronavirus

drà evitar totalment les reunions,
estades i trobades amb familiars o
amics. Hem de rentar-nos les mans
correctament i sovint després de
tocar objectes que poden haver
manipulat altres persones quan
estem fora de casa, quan tornem a
entrar a casa, abans de preparar aliments o menjar, quan tenim cura
d’una altra persona, després d’anar
a WC o al entrar a un centre sanitari. La millor manera de fer-ho és
amb aigua i sabó durant 20 segons.
Si no és possible, cal desinfectar-se
amb solucions alcohòliques de més
de 60% de graduació. Cal mantenir
una distància de seguretat de 1-1,5
metres amb altres persones fora de
casa. La utilització de mascaretes
és altament eficaç per impedir la
disseminació de les nostres gotetes
de saliva quan parlem. Hauríem
d’anar amb mascareta quan sortim
de casa i molt especialment quan
no puguem garantir la distància de
seguretat, en el transport públic, en
establiments, en centres sanitaris...
Tots podem contagiar. Tots podem
contagiar-nos.
Desconeixem com es comportarà
el virus, si amb la calor a l’estiu
reduirà la seva circulació, si tornarà a circular el proper hivern,
si desapareixerà...
Però el futur és esperançador.
Disposarem properament d’una
vacuna, sens dubte la millor estratègia preventiva, i que podrà
permetre, amb tota seguretat,
controlar aquesta infecció. Està
en desenvolupament i no es podrà utilitzar fins que finalitzin els
estudis que comprovin la seva eficàcia i sobretot la seva seguretat,
criteris universals per totes les vacunes que disposem, i indispensables abans de la seva comercialització. Mentrestant, la supressió de
la infecció està a les nostres mans,
depèn de la responsabilitat de
cada un de nosaltres. yy
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Propostes culturals sense sortir de casa
Sofà, que permet veure d'obres
teatrals completes a través del seu
compte de Youtube. Al compte de
Twitter, també es podia llegir teatre seguint #TeatreAlFil.

CATALUNYA

Amb el tancament de teatres,
cinemes, llibreries, biblioteques,
museus, sales de concerts i llocs
d'oci per la crisi del coronavirus, el món de la cultura ha tirat
d'enginy per pal·liar les hores i
els dies de confinament amb diverses propostes a través de les
xarxes socials i les plataformes
audiovisuals. Concerts online,
recomanacions literàries, cursos
i xerrades d'artistes i autors, i fins
i tot iniciatives com "l'streaming
cultural a prova d'alarmes" són
algunes de les propostes sorgides
per aquests dies de confiament.

«Concerts online,
reproduccions
d'espectacles teatrals,
recomanacions literàries,
cursos i xerrades omplen
les xarxes»
Una d’aquestes propostes ha
estat el Cuarentena Fest, el festival de música streaming en
temps difícils, tal com l'han anomenat els seus organitzadors. En
total, 51 artistes han ofert per les
xarxes socials concerts des dels
seus dormitoris per pal·liar l’aïllament. Alguns grups que han
participat són El Petit de Cal Eril,
Alien Tango, Estrella Fugaz o els
blanencs Kids From Mars.

La plataforma Filmin segueix
penjant estrenes amb normalitat
però també s'ha "aclimatat a una
situació excepcional" tot creant
el canal "Cuarentena", amb diferents aproximacions al confiament social contra l'expansió
del COVID-19. Títols que fan
al·lusió directa o indirecta a situacions de reclusió social, sota
els epígrafs Aquí no hay quién
viva i Atrapados, i d'altres que
directament són del subgènere
de les epidèmies i els contagis
fatals (Virales).
El grup blanenc Kids From Mars va actuar al Cuarentena Fest

Una altra mesura musical ha
estat la proposada a través de les
xarxes de sortir als balcons cada
dia a les set de la tarda a interpretar cançons.

tiva cada dia. Des del grup Som
també han llançat propostes de
cultura i entreteniment a través
de les seves xarxes amb el hashtag #somcasa.

recordant el servei de préstec de
documents online, i els editors
de revistes en català ofereixen els
continguts de franc durant un
mes a iquiosc.cat.

En el camp literari, escriptors
i llibreries han tirat endavant iniciatives contra aquest aïllament
domiciliari. Sense anar més
lluny, l'escriptora Carla Gracia,
autora de L'abisme, ha proposat
a través de les seves xarxes socials un exercici d'escriptura crea-

Editorials i autors també estan oferint gratuïtament alguns
dels seus llibres per contribuir a
la necessitat de quedar-se a casa,
com ho han fet Roca Editorial,
Stonberg o Llibres del Delicte.
Les xarxes socials de les biblioteques d'arreu del país treuen fum

En el terreny teatral, el Lliure,
a través del hashtag #TheShowMustGoOn, va anunciar que proposava un seguit de continguts
teatrals accessibles des de les seves xarxes socials com youtube,
twitter i instagram. Una de les
propostes estrelles és #LliureAl-

«Una de les propostes ha
estat el festival musical
Cuarentena Fest»
A Pineda de Mar, des del Servei de Cultura de l’Ajuntament
de Pineda han creat l’Auditori en
Xarxa. A través de les xarxes socials fan arribar propostes culturals
especialment d’arts escèniques i
per a diversos públics. La primera d’aquestes propostes va ser un
concert del cantautor Ismael Serrano que va comptar amb més de
25.000 persones connectades. yy

Opinió

La premsa de proximitat, un bé essencial en risc
que mai i les dades d’audiència
així ho demostren, què passa a
prop seu, amb informació contrastada, veraç i elaborada per
professionals que saben fer la
seva feina, i que coneixen de primera mà la realitat. Ho saben els
ciutadans i ho saben els col·lectius, les entitats socials, esportives i culturals, ho sap el comerç i
les empreses de serveis de proximitat, ho saben els ajuntaments i
les institucions.

Aquesta crisi sanitària sense
precedents, en la qual tots estem
immersos, ens arriba en el pitjor
moment. Els mitjans d’informació impresos i digitals, i en
el nostre cas, la premsa de proximitat, que és el gran col·lectiu
que representa l’AMIC amb 420
capçaleres, ve d’uns anys que estem patint la transformació del
nostre negoci, fent molts sacri-

ficis, invertint en nous models,
buscant respostes difícils a un
futur incert.
No hi ha dubte que som un
veritable servei públic a la ciutadania, a les nostres comunitats.
Sempre hem dit que la nostra
riquesa rau en la diversitat i la
proximitat. Les ciutadanes i ciutadans necessiten saber, ara més

Però se’ns presenta un gran
atzucac: som imprescindibles
com a instrument perquè els
ciutadanes i ciutadanes d’aquest
país gaudeixin del dret de la informació, se sentin acompanyats
i arrelats a una comunitat que no
els deixa sols, que els explica el
que passa. I nosaltres, tenim el
deure i la obligació de no parar,
de doblar els esforços com ho estem fent amb les nostres redaccions treballant des de casa,
posant-nos al servei de les autoritats sanitàries, de les institucions i de les empreses de serveis.

Però per altra banda, l’economia, el motor que genera recursos, s’ha aturat i per nosaltres del
tot. Els ingressos de publicitat,
que és del que vivim, han caigut
dràsticament d’un dia per l’altre.
Davant d’aquest panorama,
el sector reclama amb caràcter
d’urgència per tal de mantenir
el servei a la comunitat que de
cara a demanar ajuts se’ns consideri un sector bàsic i estratègic,
com reconeix la llei, afectat de
ple per aquesta crisi sanitària del
COVID19, ja que nosaltres hem
de continuar treballant sense ingressos; suspendre de forma imminent el pagament d’impostos i
cotitzacions de la Seguretat Social per a empreses i autònoms;
agilitzar els tràmits dels ERTO
per causa major, sense interpretacions ni restriccions, per
tal de garantir uns serveis mínims; moratòria en el pagament
de crèdits, sobretot en el retorn
de capital; crèdits de bancs amb
garanties públiques, agilitzar
la tramitació i concessió i relaxar-ne els paràmetres de risc;

ajuts a la reactivació de l’activitat
per quan s’iniciï la recuperació;
accelerar el pagament de subvencions concedides i campanyes publicitàries institucionals
i, per aquest any, ampliar els
imports dels ajuts; i agilitzar els
tràmits per als ajuts estructurals
del 2019 i obrir els de projectes.
Reclamem que les administracions, tant ajuntaments
com Generalitat, diputacions,
consells comarcals i organismes públics, utilitzin els mitjans
d’informació com a vehicle de
comunicació i publicitat, incrementant les insercions que ajudin a pal·liar la manca i caiguda
de publicitat privada. Això per
altra banda serà una prova del
seu compromís. Perquè el benestar d’una democràcia de qualitat
es basa en el dret a la informació
lliure i plural.
AMIC Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació yy
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COVID-19, preguntes i respostes
CATALUNYA

Quins són els símptomes del
COVID-19?
Els símptomes més comuns
inclouen febre, tos i sensació de
dificultat per respirar. En alguns
casos també poden haver-hi
símptomes digestius com diarrea o dolor abdominal. En casos
més greus, la infecció pot causar
pneumònia, dificultat important
per respirar, fracàs renal i altres
complicacions. Aquests casos
més greus generalment afecten
a gent gran o persones que pateixen alguna malaltia com ara
hipertensió, diabetis, malaltia
cardíaca, pulmonar o alteració
de la immunitat.

«Els símptomes més
comuns inclouen febre, tos
i sensació de dificultat per
respirar»
Quant de temps triguen a
aparèixer els símptomes?
Segons les dades més recents, els símptomes poden trigar entre 2 i 14 dies a aparèixer,
encara que normalment triguen
entre 5 i 6 dies.
Com es transmet la COVID-19?
La transmissió es produeix
principalment pel contacte amb
les secrecions respiratòries d’una
persona malalta, per exemple a
través de la tos o l’esternut. Aquestes secrecions poden infectar una
altra persona si entren en contacte
amb el seu nas, ulls o boca.
No existeix evidència de què
els animals domèstics puguin
transmetre la malaltia.
Són eficaços els antibiòtics
per prevenir-la i tractar-la?
Els antibiòtics només poden
tractar infeccions bacterianes i

no són actius contra les infeccions causades per virus, com la
COVID-19.
Què es pot fer per evitar el
contagi?
Les mesures generals de protecció individual per prevenir la
COVID-19 són les mateixes que
per evitar la grip i inclouen:
- Realitzar higiene freqüent de
mans (rentat amb aigua i sabó o
solucions a base d’alcohol), especialment després del contacte
amb secrecions respiratòries.
- Mantenir una distància mínima
de dos metres amb les persones
amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
- En cas de tos o esternuts, cobrir-se la boca i nas amb la part
anterior del colze o amb mocadors d’un sol ús que després llençarem a les escombraries.

mascaretes per persones que tenen
símptomes compatibles amb la
COVID-19 i aquelles persones que
tenen cura de persones amb símptomes, com ara febre o tos. L’ús de
les mascaretes és crucial per personal sanitari i persones que tenen
cura d’altres persones (tant a casa
com al centre sanitari).
Cal que les persones treballadores que hagin tornat recentment d’una àrea on hi ha transmissió comunitària es quedin a
casa si no presenten símptomes?
No, no hi ha cap recomanació
de restricció del treball a persones que hagin tornat recentment
d’àrees amb transmissió comunitària si no tenen símptomes.
Si en les dues setmanes posteriors a la tornada, la persona presenta símptomes respiratoris (tos,
febre o sensació de dificultat per
respirar), haurà de quedar-se aï-

llada al seu domicili, no anar al
centre sanitari sinó posar-se en
contacte amb el 061.

«Les mesures generals de
protecció individual per
prevenir la COVID-19 són
les mateixes que per evitar
la grip»
Què han de fer les persones
que han tingut un contacte estret amb una persona amb COVID-19?
Hauran de quedar-se aïllades al seu domicili, no anar a un
centre sanitari sinó posar-se en
contacte amb el 061 i informar
de l’antecedent del contacte estret
amb un cas confirmat.
Si em diagnostiquen COVID-19, hauré de ser ingressat
en un hospital?

- Evitar compartir menjar o estris
(coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense
netejar-los degudament.

«La transmissió es
produeix principalment
pel contacte amb les
secrecions respiratòries
d’una persona malalta»
- Evitar tocar-se el nas, ulls i boca.
- A Catalunya no s’han de prendre
precaucions especials amb els
animals ni amb els aliments.
És útil posar-se una mascareta per protegir-se del contagi?
Les persones sense símptomes
respiratoris no han de portar mascareta. L’Organització Mundial de
la Salut (OMS) recomana l’ús de

Noia amb mascareta al centre de Calella. Foto J.M. Arenaza

Els pacients amb COVID-19
amb símptomes lleus, que són la
majoria, podran recuperar-se a
casa seguint les pautes recomanades pels professionals sanitaris.
Quins canals es poden visitar
per obtenir informació actualitzada i veraç sobre COVID-19?
Hi ha informació falsa que circula per Internet i les xarxes socials que fomenta la por.
Als següents enllaços pots trobar informació actualitzada i de
qualitat:
- Canal Salut Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)
- Informació general Ministerio
de Sanidad
- Informació general Organització
Mundial de la Salut
- Preguntes i respostes OMS en diferents idiomes
- European Centre for Disease
Prevention and Control. yy
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CORONAVIRUS, COVID-19

Pere Aragonès i Quim Torra,
positiu en COVID-19
El vicepresident de la Generalitat, el pinedenc Pere Aragonès, ha donat positiu en el
test. Ha estat, per tant, el primer pinedenc en ser positiu
per coronavirus. Aragonès
va informar a través de les
xarxes socials que es trobava
en perfecte estat de salut i es

trobava confinat a casa seva
a Pineda de Mar, des d’on seguia treballant. Un dia després
el president de la Generalitat,
Quim Torra, en haver estat en
contacte amb Aragonès i presentant símptomes, es va fer
la prova i va donar positiu en
COVID-19. yy

Consell Executiu per videoconferència. Foto ACN

#quedemnosacasa
El festival Canet Rock ha engegat una campanya amb la
participació de diversos artistes
per tal de conscienciar els joves
perquè es quedin a casa per evitar el contagi del coronavirus.
El festival comparteix a través

de les xarxes socials vídeos i
missatges de cantants i grups
de música explicant perquè és
important respectar el confinament, agrupats sota l'etiqueta
#quedemnosacasa, a banda de
fer suggeriments culturals. yy

Mesures per salvar les
empreses
MARESME

La Federació d'Associacions i
Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) ha fet arribar als
trenta ajuntaments de la comarca un paquet de cinc mesures per
garantir la sostenibilitat del teixit
empresarial durant i després de
la crisi causada pel coronavirus.
Ha demanat als consistoris que
ajornin el pagament d'impostos i
suspenguin la taxa per ocupació
de la via pública, la que paguen
els marxants, i la de la brossa. A
més, ha plantejat que els municipis bonifiquin la part proporcional dels cànons vinculats a una
concessió, accelerin el pagament
de les factures als proveïdors de
l'administració i impulsin plans
per a la reactivació econòmica i
el consum local un cop se superi
la situació actual.

nalitat calen "respostes contundents i excepcionals" per part
de tothom. "Tot i la limitació de
competències, l'administració local pot ajudar a les empreses a superar amb més garanties aquesta
crisi", ha considerat.

«La FAGEM ha valorat
positivament els decrets
de mesures econòmiques
aprovat pels governs
espanyol i català»

D'altra banda, la FAGEM ha
valorat positivament el decret de
mesures econòmiques aprovat
pel govern espanyol.

Alhora, veu amb bons ulls les
mesures adoptades pel Govern
per afavorir els autònoms que han
hagut de parar la seva activitat. yy

«FAGEM demana que s'ajorni
el pagament d'impostos i
se suspengui l'abonament
d'algunes taxes, entre
d'altres mesures»
La presidenta de la FAGEM,
Roser Moré, ha afirmat que davant l'actual situació d'excepcio-

Comerços i serveis tancats a Palafolls. Foto Yoyo

Ajornament de pagaments
MARESME

La campanya s'ha fet a través de les xarxes socials

Solidaritat ciutadana
Com en d'altres municipis, la
comunitat xinesa de Tordera i Pineda de Mar també ha
mostrat la seva col·laboració i
solidaritat amb la ciutadania,
davant la crisi del coronavirus,
fent la donació màscares i sabó
desinfectant. A Tordera. aquest

material s’ha distribuït entre els
serveis municipals que estan
treballant al carrer i/o d'atenció
al públic: Policia Local, Protecció Civil, Centre de Distribució
d'Aliments, personal de neteja i
Serveis Socials. yy

Material entregat. Foto Policia Local de Tordera

Els ajuntaments del Maresme, davant la crisi econòmica i
sanitària generada pel coronavirus, han adoptat diverses mesures a per ajudar l’economia local.
Els acords estableixen mesures
extraordinàries tributàries i econòmiques per donar una mica
d’oxigen a la població i al sector
econòmic, però sobretot als autònoms i a les famílies.

a terme o hagin estat suspeses;
reduir proporcionalment als dies
de tancament forçós les taxes i/o
cànons concessionals que afectin
totes aquelles activitats privades
o serveis municipals que hagin de
romandre tancades; agilitzar en la
mesura del possible el pagament
als proveïdors de l’Ajuntament per
no debilitar la seva economia.

A Palafolls, per exemple, també s’ha posposat el cobrament de
rebuts del mes de març corresponents a tres serveis municipals
importants com són el Servei
Respir, la Llar d'Infants i l'Escola
Municipal de Música i Dansa, fins
després de la derogació de l'estat
d'alarma. El millor és consultar a
cada municipi els acords presos. yy

«Algunes de les mesures
adoptades estan
relacionades amb la
suspensió i ajornament
dels tributs municipals»
Algunes de les mesures adoptades estan relacionades amb la
suspensió i ajornament de tots els
terminis de pagament de tributs
(impostos, taxes i preus públics),
així com la resta de terminis administratius amb efectes tributaris; disposar la devolució de totes
aquelles autoliquidacions efectuades per ocupacions de la via pública i per la prestació de serveis
municipals que no es puguin dur

Carrers buits a Pineda de Mar. Foto Yoyo
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Polèmica sobre la Diada de Sant Jordi
La Cambra del Llibre l’ajorna i els floristes ho critiquen
CATALUNYA

La Cambra del Llibre de Catalunya ha acordat celebrar el Dia
del Llibre al marge del 23 d'abril.
En un comunicat, han explicat que ajornen les tradicionals
parades al carrer i la signatura
d'exemplars per part d'autors en
una data encara per concretar
abans de les vacances d'estiu. El
sector ha lamentat patir una de
les crisis "més greus" dels darrers
anys i ha estimat que en cas que
l'estat d'alerta s'allargui més enllà
de Setmana Santa, la pandèmia
del coronavirus els podria afectar perdent un terç de la facturació de l'any. En total i comptant
l'efecte de la crisi de l'Amèrica
Llatina que repercuteix en les exportacions dels editors, estimen
pèrdues de 200 MEUR.
Per això, la Cambra del Llibre de Catalunya ha fet arribar
a les diferents administracions
un paquet de mesures "puntuals
i estructurals" per afrontar una
situació que posa "en perill la
continuïtat de l'ecosistema editorial a Catalunya".

CRÍTIQUES
Els floristes mantenen Sant
Jordi si les botigues estan obertes i lamenten un ajornament
"no consensuat".
El Gremi de Floristes de Catalunya aposta per mantenir la
venda de roses per Sant Jordi, el
23 d'abril, si els establiments ja
estan oberts i s'han posat a disposició de les institucions per treballar perquè "així sigui possible.
Ho han manifestat després que la
Cambra del Llibre de Catalunya
acordés celebrar el Dia del Llibre,
al marge del 23 d'abril i ajornar
les tradicionals parades al carrer i
la signatura d'exemplars per part
d'autors en una data abans de les
vacances d'estiu.
El Gremi de Floristes ha manifestat que aquesta decisió "de
cap manera és una resolució conjunta ni consensuada amb el gremi, com a representant del sector
de la flor i la rosa". Ha assegurat
que "ningú ni cap entitat pot ajornar la Diada". yy

Sant Jordi Malgrat 2019. Foto Yoyo
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Suport a les
persones grans
CATALUNYA

La Creu Roja truca a més de
45.000 persones vulnerables per
informar-les sobre el coronavirus
i acompanyar-les.
Les trucades formen part
d'una campanya telefònica que
l'entitat ha posat en marxa i que
es dirigeix a usuaris que siguin
majors de 65 anys o que estiguin
als programes de salut de l'entitat,
per exemple per tenir una malaltia crònica.
Els voluntaris truquen a
aquestes persones per explicar-los mesures preventives i de
protecció enfront el COVID-19,

Voluntariat

així com per tranquil·litzar-les.
En cas que sigui necessari també
van amb elles a visites mèdiques
i els hi fan un acompanyament
en cas que s'hagin de confinar,
aspecte que treballen amb el Departament d'Interior.
El servei de teleassistència, que
ofereixen diverses entitats, també
és molt útil aquests dies per saber
com estan les persones, aconsellar-les i fer-les costat en uns moments tan delicats com aquests.
Moltes d’aquestes persones viuen
soles i els familiars, veïns o voluntaris els hi deixen a la porta el que
necessiten però sense contacte per
evitar el contagi. yy

Voluntària a Calella. Foto Joan Maria Arenaza
MARESME

Davant d’aquesta situació de
confinament han sorgit arreu del
país borses de voluntaris i voluntàries per atendre les necessitats
que poden sorgir arran de la situació d’emergència provocada
pel virus COVID-19. Aquest voluntariat realitza tasques socials
com ara la recollida de menjar
i medicaments a farmàcies per
dur a persones que es troben
confinades, així com altres tipus
d’acompanyaments.
Seu central de la Creu Roja. Foto ACN

El treball dels voluntaris i

DIRECTORI DE SERVEIS

voluntàries en cap cas és sanitari o per atendre situacions
d’emergències. Es tracta d’accions concretes per casos puntuals en què es troben persones
que ara mateix no se’ls recomana sortir de casa.
Per garantir la seguretat, cada
persona voluntària anirà sola a
fer el servei i amb les mesures
sanitàries adequades: mascareta,
guants i una credencial identificativa. El personal voluntari no
pot accedir als domicilis particulars i sempre mantindrà les

distàncies socials de seguretat.
A Pineda de Mar, les inscripcions es poden fer a través del web
www.pinedademar.cat/coronavirus-voluntariat. A Calella el voluntariat es coordina a través del
telèfon 661 026 296 i a Palafolls
al 673 283 130. A Tordera l’iniciativa va sorgir d’en Raul Tufet, un
ciutadà torderenc. Per aconseguir el link que permet entrar al
grup de Tordera, s’ha d’enviar un
missatge o trucar al 633 90 60 90.
A Malgrat de Mar també existeix
aquest servei de voluntariat. yy

Reservi espai per al seu establiment 972 33 45 00

AQUEST ÉS
EL TEU ESPAI

30€
AL MES, CONSULTAR
CONDICIONS
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La importància de finestres, App COVID-19
balcons i patis particulars
CATALUNYA

Les finestres i balcons, a totes
les llars que tenen la sort de disposar-ne, han tingut una sèrie de
serveis que potser mai ens haurien
passat pel cap.

«Aplaudiments,
cassolades, exercici físic,
pancartes, música...
han estat algunes de les
activitats que s’hi fan»

ser notable, fins i tot a Madrid. Va
parlar del coronavirus, però no va
dir ni una paraula dels diners del
seu pare, ara que tanta falta farien
per a la sanitat.

ten, també s’han fet servir per
practicar una mica d’esport. Massa
televisió i play, i per tant, sempre
és bo mantenir la forma encara
que sigui en pocs metres quadrats.

Finalment, alguns veïns han
muntat un equip de so i han alegrat el dia als veïns amb la música
d’ahir, d’avui i de sempre.

Algunes federacions esportives, cas del FCF, han enviat als
seus afiliats exercicis per fer. En
d’altres casos han fet servir les
xarxes socials o, simplement, la
imaginació. yy

Si les dimensions ho perme-

L'aplicació ja es pot descarregar

El més remarcable han estat
els aplaudiments de cada tarda-vespre a les vuit als sanitaris
que aquests dies s’estan deixant la
pell per intentar ajudar els milers
de persones afectades, en molts
casos desbordats i sense el material adequat. També han aparegut
milers de missatges de suport als
afectats i confinats.

CATALUNYA

StopCovid19Cat és una nova
aplicació per a dispositius mòbils
que fa un seguiment de l’evolució
de la pandèmia del coronavirus
a Catalunya. La nova eina tecnològica contribueix a detectar la
malaltia, fer un seguiment dels
pacients, veure com evoluciona
la pandèmia i afavorir la presa de
millors decisions.

Finestres, balcons i patis particulars, també han servit per agafar
una mica d’aire després d’hores i
hores sense sortir.
El dia que Felip VI va intervenir a la televisió, la cassolada va

Cartell de suport a Pineda de Mar. Foto Yoyo

L’app ajuda les persones que
presenten algun símptoma específic de COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar
general, etc.) per mitjà d’un senzill

test, que proporciona la informació necessària. El sistema de salut
rep aquesta informació i cadascun
dels dispositius assistencials fan
les accions necessàries per tal que
la persona rebi la millor atenció.
En el cas de les persones lleus però
amb situació de risc i en el de les
persones greus s’activen diferents
dispositius sanitaris.
L’app també permet fer un seguiment en el temps dels pacients,
amb la qual cosa s’obté un coneixement major sobre l’evolució de
la pandèmia a tot el país i de forma localitzada per població. yy
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Gestió de residus

Assaig clínic pel coronavirus
CATALUNYA

L'assaig clínic que ha començat a Catalunya per reduir les
infeccions de coronavirus s’està
fent a unes 195 persones amb la
malaltia COVID-19 i a uns 3.000
contactes. Participen en l'assaig
el Departament de Salut, l'Hospital Germans Trias i Pujol i la
Fundació Lluita contra la Sida,
així com laboratoris privats.

El Ministeri de Sanitat ha fet
un seguit de recomanacions per
als residus en llars amb persones
amb casos positius de coronavirus.
Els residus (guants, mocadors,
mascaretes) s'han d'eliminar en
una bossa de plàstic en un cubell
d'escombraries a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal
d'obertura, sense fer cap separació
per al reciclatge. (Bossa 1)
Aquesta bossa s'ha de tancar
i posar dins d'una segona bossa
(bossa 2), a la banda de la sortida de l'habitació, on a més es di-

La bossa 2 va al contenidor de
fracció-resta dels residus domèstics. Immediatament després s'ha
de fer una completa higiene de
mans, amb aigua i sabó, almenys
de 40-60 segons.

Proven un fàrmac contra l’ebola

Tanmateix, alguns municipis,
com per exemple Calella, han reforçat la neteja dels contenidors,
així com la dels diferents espais
públics de la ciutat, per tal de prevenir la propagació del virus. yy

ESPANYA

Tres hospitals espanyols, entre
ells el Clínic de Barcelona, participen en un assaig clínic provant
un fàrmac utilitzat durant el brot
d’ebola del 2014 per lluitar contra
el coronavirus.

«El medicament,
anomenat Remdesivir,
actua en la replicació del
virus per frenar la seva
extensió»
El medicament, anomenat
Remdesivir, és un anàleg de nucleòtids, que actua en la replicació del virus i en frena l'extensió

Cartell de la campanya

El confinament obligatori que
ha derivat de l’estat d’alarma decretat pel govern central fruit de
la pandèmia del COVID-19, ha
trasbalsat la vida de la població
de manera general, i de manera
específica la de les dones.
Un dels impactes que està
tenint és que moltes dones i els
seus fills i filles víctimes de violència masclista estan obligades
a conviure amb el seu agressor,
alhora que els serveis d'atenció
especialitzada estan patint reconfiguració, donat també la situació
d'excepcionalitat.
Les dones, els seus fills i filles,
com la resta de població, poden

Als contactes de la persona
contagiada, se’ls administra un
fàrmac que s'havia utilitzat per a
la malària i que es continua fent
servir per al lupus o malalties
reumatològiques i que impedeix
la fusió del virus a la cèl·lula.

positaran els guants i mascareta
utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir
de l'habitació.

#No esteu soles

MARESME

L’assaig ha començat per
la Cònca d'Òdena i l'àrea metropolitana nord de Barcelona
perquè són dues zones amb una
acumulació de nombre de casos
que permet tenir identificats els
positius i els contactes amb seguretat. Per reduir les cadenes
de transmissió, es fa una intervenció doble. D'una banda, s'ad-

ministra a uns 195 casos lleus
un antiretroviral que s'havia utilitzat per a la infecció del VIH.
L'objectiu és que la persona amb
el coronavirus pugui contagiar-lo durant un nombre menor
de dies.

La premissa és que el coronavirus és molt transmissible. Una persona contagiada és infecciosa durant uns 14 dies des que comença
a presentar símptomes de la malaltia. Aquesta persona infectarà entre el 5 i el 15% dels seus contactes.

Neteja de contenidors a Calella. Foto Joan Maria Arenaza
CATALUNYA

«Les persones amb
COVID-19 prendran un
antiretroviral i les que
hagin estat exposades
al virus, un fàrmac
profilàctic»

sortir al carrer a fer ús dels serveis bàsics, i per comprar als comerços de primera necessitat,
que també poden ajudar a trucar.
D’acord amb l'Institut Català
de les Dones (ICD) s'han habilitat
dos telèfons (900 900 120 i 937 665
920) que estan en servei les 24 hores al dia per atendre les trucades
que calguin. La diputació de Barcelona també ha llençat la campanya “contra la violència masclista
que no ens aturi el confinament”.
Per a més informació podeu enviar correu a gs.igualtatc@diba.
cat. Les dones afectades es poden
adreçar al telèfon 93 761 43 86.
En aquesta situació, les violències
masclistes són una responsabilitat
col·lectiva més que mai. yy

Proves de coronavirus. Foto ACN

en les cèl·lules de l’organisme. En
concret, hi participen, a banda del
Clínic, els hospitals Cruces de Bilbao i La Paz de Madrid.
Es tracta de dos estudis en fase
III i s’utilitza el medicament amb
pacients amb la intenció de comprovar-ne l'eficàcia i la seguretat
per combatre la malaltia. Un dels
estudis es fa amb els malalts més
greus i l’altre amb altres de menor
afectació, en els quals s’analitza si
el fàrmac ofereix millors resultats
que la teràpia de suport que actualment s’està administrant.
Tots dos estudis, on col·labora el Laboratori Gilead, compten
amb l’aprovació de l’Agència Espa-

Els primers resultats s’esperen per aquest mes d’abril. yy

nyola del Medicament. Són d’àmbit internacional i, a banda d’Espanya, hi participen Alemanya,
Itàlia i França.

«Els primers resultats
s’esperen en els propers
mesos»
Prèviament, ja s’havia fet servir a La Paz amb pacients greus de
la COVID-19 a través de ús compasiu. Els primers resultats dels
assajos s’esperen en els propers
mesos, i d’ells dependrà la possibilitat de l’autorització posterior per
a ús generalitzat per part de les autoritats reguladores. yy
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Voluntaris per fer mascaretes
establiments comercials que encara tenen obert. A més a més,
cinc calellencs, juntament amb
diversos veïns de l’Alt Maresme i
la Selva, han estat fabricant màscares de protecció facial amb impressores 3D per als Hospitals de
Calella i Blanes.

«Les mascares 3D es
fan amb el material
d’impressió que cadascú
té a casa»

L'emprenedora mataronina Laura Tió al seu taller. Foto ACN
MARESME

Aprofitar el temps de confinament és el que estan fent molts
ciutadans maresmencs, que estan
confeccionant mascaretes davant
l’escassetat de material de protecció que hi ha arreu del territori.
A Palafolls un nombrós grup
de persones, amb màquines de
cosir, es van oferir a elaborar a
casa seva mascaretes protectores
per al personal sanitari. Una acció solidària que es va coordinar
des de l’Ajuntament, confeccionant un model de mascareta útil

i fàcil de fer des de casa. La Fundació del Molí d’En Puigvert va
donar la roba de cotó i la Cotilleria Roser, les gomes i les betes.
A Pineda de Mar també ha
sorgit una iniciativa similar, on
un grup de 80 persones voluntàries, coordinades pel grup El
Caliu del Cor, ha estat confeccionant mascaretes de cotó.
A Calella, una trentena de
calellenques i calellencs han elaborat mascaretes de roba que
reparteixen gratuïtament pels

La iniciativa va néixer a través del web coronavirusmakers.
org on residents de tot l’estat
amb impressores 3D a casa s’han
unit per començar a subministrar pantalles de protecció per
als sanitaris. Les mascares es fan
amb el material d’impressió que
cadascú té a casa i amb el que diverses empreses els estan donant
de manera gratuïta perquè puguin continuar fabricant.

a la moda infantil, han impulsat
una campanya per fer arribar
mascaretes a centres sanitaris en
la lluita contra el coronavirus.
La primera remesa de #MascarillasAlRescate ha arribat a l'Hospital de Mataró (1.000 mascaretes), Can Ruti (1.000) l'Institut
Guttmann (500) i la Fundació
Maresme (50), que treballa amb
persones amb discapacitat. El
grup recull excedents de teles
que distribueix entre els seus petits tallers i voluntaris i, a més,
a través d'una campanya de microfinançament,
ha externalitzat a un taller professional la
producció de mascaretes amb
factor de protecció FPP2.
De fet, els tipus de mascaretes que fan arribar als centres

sanitaris són dues. D'una banda,
hi ha les mascaretes de coto que
es confeccionen artesanalment
i que incorporen una butxaca
interior perquè els sanitaris puguin posar-hi el filtre.

«Arreu del territori han
sorgit iniciatives per
elaborar mascaretes
bates i protectors»
"No protegeixen del virus
però l'hi posen difícil. I davant la
manca de material és millor això
que res", assegura Laura Tió. Les
emprenedores, a més, asseguren
comptar amb el suport del personal sanitari dels centres on envien les mascaretes. yy

Iniciatives arreu del territori
La marca navarresa Green
Corners i les emprenedores mataronines Laura Tió (Mamis&Minis) i Mar Opisso (Ninona
Handmade), totes tres dedicades

Màscares amb impressores 3D. Foto CSMS
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Projecte ‘Detecta'm’ per a les persones grans
MALGRAT DE MAR

El programa d'atenció i cura
a les persones grans, "Detecta'm",
de la Regidoria de Gent Gran, ja
està en marxa. Aquesta iniciativa
de caràcter social té com a objectiu vetllar i garantir el benestar
de les persones grans que viuen
soles amb la col·laboració i complicitat del seu entorn.
El 20% de les persones que viuen a Malgrat són majors de 65
anys i moltes d'elles viuen soles.
Moltes d'aquestes persones volen
continuar vivint a la seva llar, en
el seu entorn i preservant el seu
benestar. Per això, la Regidoria
de Gent Gran impulsa el projecte "Detecta'm" amb la voluntat
de garantir que sigui possible.
D'aquesta manera, i gràcies a la

col·laboració ciutadana, es vol
vetllar per mantenir el benestar
i reduir el risc d'aïllament i exclusió social que poden patir les
persones grans.
El projecte va adreçat a persones majors de 65 anys que viuen soles, acompanyades d'altres
persones grans o bé que necessiten algun tipus d'ajuda en la seva
vida diària. Complementen la
iniciativa els detectors, que són
veïns i veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals
de les entitats i serveis vinculats
a la ciutadania. D'aquesta manera, en la convivència diària els
detectors poden observar qualsevol canvi o incidència en la
vida diària de les persones grans,
com podria ser desorientació es-

pai-temporal, pèrdua de memòria, roba poc adequada, desordre
de pensament i/o llenguatge, problemes de càlcul, malalties, caigudes, lesions, canvis en la higiene o absència. Davant aquestes
situacions, els detectors han de
comunicar-ho a Serveis Socials, a
la Regidoria de Gent Gran o bé a
emergències.

que les persones grans estiguin
ben ateses, perquè hi tenen dret
i s'ho mereixen". "La voluntat és

que continuïn amb les seves activitats i se sentin segurs per ferho", ha afegit. yy

«Aquesta iniciativa té
com a objectiu vetllar i
garantir el benestar de les
persones grans que viuen
soles»
La segona tinent d'alcalde i
regidora de Gent Gran, Sònia
Viñolas, ha explicat que "volem

Campanya informativa del projecte. Foto Aj. Malgrat

PASSATEMPS

Demanaʼl

ABRIL DE 2020

LA
LAMARINA
MARINA 21
21

Reparteixen les targetes moneder al Maresme
MARESME

Les famílies que disposen de
beques menjador han rebut a
casa seva una targeta moneder
perquè puguin anar a comprar
menjar. Amb aquesta fòrmula, el
Departament d’Educació i Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat vol assegurar als infants que més necessitats tenen el
fet de poder continuar disposant
de l’ajut del menjador, malgrat que
les escoles estan tancades. És una
mesura que tindrà efecte fins que
el Govern de la Generalitat suspengui les mesures preventives
extraordinàries adoptades en el
marc de l’activació del Pla d’Actuació PROCICAT per malalties
emergents amb motiu de l’impacte del COVID-19.
7.800 estudiants del Maresme
són beneficiaris d'ajuts de menjador escolar. Tots aquests alumnes
reben una targeta moneder que la
Generalitat anirà recarregant amb
l'import de la prestació diària pel
total de dies que duri el tancament
escolar. Inicialment, la tarja de prepagament s'activa l'endemà de la
recepció amb un import de 40 euros corresponents a 10 dies (4 euros/dia). Té efectes retroacius des
del 13 de març, data en la qual es
va decretar el tancament d'escoles.

PALAFOLLS
El grup de persones voluntàries
que està duent actuacions amb la
gent gran és l’encarregada de portar les targes moneders al domicili de les famílies beneficiàries.
En concret, es reparteixen a les 80
famílies que tenen aprovat l'ajut
de menjador escolar i es pretén
que puguin continuar disposant
d'aquest ajut.
PINEDA DE MAR
Personal de l’Ajuntament fa l’entrega a domicili.

Repartiment de les targetes a Calella. Foto Joan Maria Arenaza

En la majoria dels casos es fa
arribar al domicili de les famílies
amb infants beneficiaris, però
cada municipi estableix els seus
propis protocols.
ARENYS DE MAR
L’Ajuntament distribueix les targetes a domicili.
ARENYS DE MUNT
L’Ajuntament ha donat cita a les
famílies beneficiàries, que han de

Festa Major suspesa
PALAFOLLS

L’Ajuntament de Palafolls ha
anunciat la suspensió dels actes
de la Festa Major Petita que s’havia de celebrar, com és habitual,
durant la Setmana Santa.
Les afectacions de les mesures que s’han pres per combatre
el coronavirus, així com l’allargament de l’estat d’alarma, han
obligat el consistori palafollenc a
prendre aquesta decisió.
La Festa Major Petita comptava, entre d’altres, amb el Festival
Singulars, que s’havia de presen-

Carrers completament buits. Foto Yoyo

tar durant el mes de març. De
moment no hi ha nova data per
a la celebració del Festival, ni per
la resta d’actes previstos per a la
Festa Major, com el correfoc, els
versots o les activitats pensades
per a la gent gran.
Altres activitats culturals que
també s’han hagut de suspendre
són l’actuació de la Farmington High School Band d’Estats
Units, el cicle Petit Teatre, el cicle Ap(P)èl o les activitats de les
entitats com el Casal de la Dona,
Can Forroll o el Local Jove de
Can Batlle. yy

recollir les targetes a la Policia Local.
CALELLA
Es fa el repartiment de les targetes moneder a través de la Xarxa
de Voluntaris municipals. Els beneficiats de la beca-menjador en
forma de targeta moneder han de
signar un document assegurant
que l'han rebut. Se’ls ha trucat per
telèfon per acordar dia i franja horària de lliurament.

CANET DE MAR
L’Ajuntament ha contactat amb
les famílies i fa el repartiment a
domicili.
MALGRAT DE MAR
L’Ajuntament lliura a domicili les
targetes moneder. Prèviament,
truca a les famílies informant del
moment en què es fa l’entrega per
part de la Policia Local o de personal municipal.

SANT POL DE MAR
Els Serveis Socials es posen en
contacte amb les persones beneficiàries per pactar la forma de
lliurament. O entrega al domicili
per part del personal de Protecció Civil o recollida a les oficines
municipals.
SANTA SUSANNA
La Policia Local és l’encarregada
de fer el lliurament a domicili a
les famílies beneficiàries.
TORDERA
El personal de Protecció Civil fa
el lliurament al domicili de les famílies beneficiàries. yy
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Tabalada i manifest
El mes de març Malgrat de
Mar va programar una sèrie d’activitats amb motiu
del Dia Internacional de la
Dona, amb xerrades, tallers,
teatre, projeccions i altres
propostes. L’acte central es va

celebrar el dia 8, amb una tabalada a càrrec de la Colla de
Diables Ratpenats Infernals
des de la plaça Josep Anselm
Clavé fins a l’Ajuntament, on
es va fer la lectura del manifest institucional. yy

Tabalada dels Ratpenats Infernals. Foto Yoyo

Taller de defensa personal
El Casal de Joves de Tordera
va proposar dues activitats
per al Dia de la Dona. D’una
banda es va realitzar i enregistrar la performance anomenada "Un violador al teu camí",
que es va projectar el 8M. Per

l’altra, i conjuntament amb el
club Taekwondo TKD+ Tordera, es va dur a terme una
sessió d’autodefensa femenina
per a noies, on es van exhaurir
totes les places disponibles. yy

Calella es mobilitza per
defensar les dones
CALELLA

Coincidint amb la commemoració del Dia de la Dona,
l’Ajuntament de Calella va impulsar un programa especial
d’activitats que en principi s'havia d’allargar durant tot el mes
de març.
El programa s’ha realitzat des
de l’Àrea d’Igualtat i Drets Civils
de l’Ajuntament de Calella i amb
la col·laboració de l’Associació de
Dones de Calella, Oncolliga, l’Associació per a la Promoció de la
Dona Treballadora, Calella Marxa, l'Associació Cultura i Arrels,
el Col·lectiu de Dones Africanes
de l'Alt Maresme, l’Esplai Calella
i la Comunitat Feminista.
Entre les activitats programades, hi havia master class de
taitxí o zumba; un taller de defensa personal, una fira lúdicofestiva de caràcter feminista, així
com l’acte d’entrega del distintiu
per a la igualtat de gènere SG
CITY 50-50.
Els actes institucionals van
seguir amb la lectura del manifest amb motiu del Dia Interna-

Manifestació feminista pels carrers de Calella. Foto J.M. Arenaza

cional de la Dona i la 8a Marxa
per la Dona Treballadora. Com
en altres municipis, també es va
realitzar la performance “El violador ets tu”.

«La programació pel
Dia de la Dona s'havia
d'allargar durant tot el
mes de març»

Des de l’Ajuntament es dóna
suport perquè totes les persones
puguin gaudir dels drets que la
llei els garanteix pel fet de ser ciutadans i ciutadanes d’aquest país;

és a dir, puguin accedir en condicions d’igualtat als recursos i serveis que l’Administració els proporciona. El COVID-19, però, va
modificar la programació. yy

"Un violador al teu camí"
PINEDA DE MAR

Taller de defensa personal al Casal de Joves. Foto Yoyo

Manifest institucional
Santa Susanna es va sumar
als actes reivindicatius amb la
lectura d’un manifest institucional davant de l’edifici consistorial, en què hi van participar una trentena de persones.

L’acte també va servir per llegir un poema d’en Pep Ferrer
dedicat a les dones, així com
la decoració d’un mural feminista amb mans pintades de
color lila. yy

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la performance "Un violador al teu cami"
que s’ha fet famosa arreu del
món s’ha representat a Pineda de
Mar. L’objectiu d’aquesta proposta era formar part d’aquest clam
a la llibertat a nivell mundial i
denunciar una situació que afecta a totes les dones.

«La programació es va
completar amb una
trentena d’activitats»
L’activitat va rebre un gran
recolzament per part de la població pinedenca, agrupant tan
homes com dones que van voler
col·laborar per la causa.

«La performance va
comptar amb un gran
nombre de participants»

Després del manifest es va pintar un mural. Foto Aj. Santa Susanna

També es va llegir un manifest a càrrec de diverses regidores de la corporació, de govern
i oposició. El manifest parlava
de la necessitat de la igualtat i la
eradicació del sistema patriarcal. El text també deia que «cal
desmuntar les estructures que

La performance és coneguda arreu del món. Foto Yoyo

mantenen les diferències entre
homes i dones» i assegurava que
«les dones no defallirem i no hi
ha marxa enrere».
La commemoració del Dia
de la Dona es va completar amb
una trentena d’activitats organitzada durant la primera quinzena
de març. Tallers, exposicions,
conferències, activitats esportives, teatre i exhibicions han estat

algunes de les propostes.
L’Ajuntament ha volgut donar protagonisme a les dones,
sensibilitzar i conscienciar a la
societat de la necessitat d’aconseguir la igualtat efectiva entre
homes i dones.
Ho fa a través d’un programa
especial d’activitats dirigides per
a tots els públics. yy
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10 anys de solidaritat
L’ONG calellenca Etnik Solidària i Viatges en Ruta celebren 10 anys aquest 2020 i per
aquest motiu han organitzat
a Calella una jornada de solidaritat i cooperació per commemorar aquesta efemèride.
Una jornada solidària que ha
comptat amb la presència de

cares conegudes com els periodistes Eli Carnicé, Quim
Morales i Xavier Pérez Esquerdo i amb l’actuació musical de
Ramon Mirabet. Durant tot el
dia es van realitzar diferents
xerrades, actuacions, fira d’entitats i una Taula Rodona. yy

Cronologia de la pandèmia
CATALUNYA / ESPANYA / MÓN

GENER
- 9 de gener - Les autoritats xineses confirmen que s'ha identificat un nou virus com a nou coronavirus.
- 11 de gener - Anunci del primer
mort a la Xina (havia mort el 9
de gener).
- 20 de gener – Primers casos confirmats fora de la Xina, a Tailàndia, el Japó i Corea del Sud.

La jornada va comptar amb diverses xerrades. Foto J.M. Arenaza

‘La volada del pinsà’
L’escriptora Roser Blázquez, ha
presentat a Malgrat de Mar la
seva darrera novel·la ‘La volada del pinsà’. El llibre explica
la història d’un jove franciscà
que torna al Monestir de Santa
Maria de Surós, el seu poble
natal, amb una tasca secreta:

tenir cura del Monestir Ocult,
que acull obres d’art i literatura. A més a més, la novel·la ha
estat premiada al 25è Premi de
novel·la ‘Valldaura – Memorial Pere Calders del 2019’. L’acte
de presentació es va realitzar a
la Biblioteca La Cooperativa. yy

- 23 de gener – La ciutat de Wuhan confinada, l'OMS diu que
el coronavirus no és encara una
emergència de salut publica a nivell mundial.
- 24 de gener – Primer cas detectat
a França, d'una persona que havia viatjat a la Xina.
- 31 de gener - Primer cas a Itàlia
i a Espanya.
FEBRER
- 15 de febrer – Primera persona
morta pel brot a Europa, un turista xinès contagiat mor a França.
- 21 de febrer – Detectat un nou
focus a la Llombardia amb més
de 60 casos.
- Les setmanes següents, diversos
països europeus detecten casos
en persones que havien viatjat a
les zones afectades d'Itàlia, però
també casos que no havien estat
a cap de les zones afectades.
- 23 de febrer - Itàlia ordena el confinament a les zones afectades.

La presentació es va fer a la Biblioteca La Cooperativa. Foto Yoyo

Herbari fantàstic
La Biblioteca Can Salvador de
la Plaça de Calella va proposar
una nova activitat emmarcada
dins del Bibliolab, un projecte
que convida als participants a
generar i compartir coneixement a partir de l’experimen-

tació i la innovació en camps
com la tecnologia, la ciència,
l’art o la literatura. En aquest
cas, l’activitat es va centrar en
la creació d’un herbari fantàstic del llibre Les bruixes, de
Roald Dahl. yy

- 24 de febrer - Primer cas de coronavirus a Catalunya.
- 29 de febrer – Primera mort als
EUA, Itàlia passa dels 1.000 casos.
PRIMERA SETMANA DE MARÇ
- 2 de març – El Centre Europeu
de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) eleva de "moderat a
alt" el risc a la Unió Europea.
- Brussel·les admet que hi haurà
conseqüències econòmiques, i
augmenten a tota la UE les recomanacions de no viatjar-hi.
- 3 de març - Espanya confirma el
primer mort que, de fet, era del
13 de febrer.
- 4 de març – Itàlia tanca escoles
i negocis.

L'activitat va consistir en la creació d'un herbari. Foto J.M. Arenaza

- 6 de març – La UE descarta unificar les mesures malgrat preveure un "augment ràpid" dels
contagis. La CE anuncia 37.500
milions d'euros addicionals per a
la recerca d'una vacuna.

Lliurament d'una mostra. Foto ACN

SEGONA SETMANA DE MARÇ
- 9 de març – Itàlia amplia la restricció de moviments a tot el país.
- 10 de març – Primera cimera
digital. La CE anuncia 7.500
milions d'euros ràpids i promet
un fons de fins a 25.000 milions.
Els ministres de l'Interior i Salut
de la UE acorden consultar-se
diàriament.
- 11 de març – Itàlia cada cop més
aïllada amb diversos països que
prohibeixen l'entrada a persones
que hagin estat al país.
- L'OMS declara la pandèmia per
coronavirus.
- 12 de març – L'ECDC alerta de
saturació als sistemes sanitaris,
el BCE anuncia nous estímuls
monetaris però no la retallada
dels tipus d'interès en una jornada negra a les borses europees.
- El president dels EUA, Donald
Trump, veta tots els viatges des
d'Europa.
- Itàlia supera les 1.000 morts,
mentre Espanya s'aproxima als
100 morts.
- 14 de març - L'OMS diu que l'epicentre del coronavirus és Europa.
- Espanya declara l'estat d'alarma
quan ja supera els 5.700 casos i
té 136 morts.
- 15 de març – Brussel·les imposa
restriccions per a l'exportació de
material protector fora de la UE.
TERCERA SETMANA DE MARÇ
- 16 de març - Després de l'escalada de tancament de fronteres internes i controls el cap de setmana (Dinamarca, Polònia, Països
Bàltics, Eslovènia), Brussel·les
proposa tancar les externes.
- Regne Unit i Països Baixos opten per l'estratègia d'immunitat
de grup.
- 17 de març – Els estats de la
UE aproven el tancament de la
frontera externa durant 30 dies

(excepte el Regne Unit i Irlanda)
amb més de 100.000 europeus
pendents de repatriació.
- Els casos a Espanya superen
els 10.000 i gairebé registra 500
morts. A tota Europa hi ha més
de 60.000 contagis i gairebé
3.000 morts
- 18 de març – S'eleven a prop de
3.000 els morts a Itàlia, amb 475
noves defuncions en les darreres
24 hores.
- 19 de març - El BCE anuncia un
programa de compra d'actius
per 750.000 milions d'euros i CE
adopta el marc legal que permetrà als governs europeus donar
ajudes estatals.
- Espanya demana ajuda a Brussel·
les per fer front a l'escassetat de
material protector.
- Itàlia supera la Xina en nombre
oficial de víctimes mortals.
- Europa registra almenys 102.649
contagis i 4.885 morts. Itàlia registra més de 47.000 contagis i
de 4.000 morts. Espanya frega els 20.000 casos i supera les
1.000 morts.
ÚLTIMA SETMANA DE MARÇ
- Europa supera els 160.000 contagis i s'apropa als 9.000 morts.
Espanya acumula 33.089 casos i
2.182 morts.
- 24 de març - L'Eurogrup no
aconsegueix tancar un acord per
activar el fons europeu de rescat
per finançar la resposta a la crisi.
- A tota Europa es redueix un 75%
el tràfic aeri.
- 25 de març - Europa supera els
200.000 contagis i s'apropa a les
12.000 morts. Espanya supera
a les xifres oficials de la Xina de
morts per coronavirus, amb 3.434
persones que han perdut la vida.
L'Estat registra 47.610 positius.
- 27 de març - Europa supera els
230.000 contagis i s'apropa a les
14.000 morts. yy
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BREUS - MALGRAT DE MAR

Descens del trànsit
Una de les conseqüències del
confinament ha estat un descens molt notable del trànsit.
A Malgrat de Mar, el dia 24 de
febrer el sistema de videovigilància va captar 38.925 moviments d’entrada i sortida de
vehicles del municipi. Un mes

després, el dia 23 de març se'n
registraven 10.891, que representa un 72% menys de moviments. Els números demostren
un alt grau de compliment del
confinament de la població
malgratenca, encara que sempre hi ha excepcions. yy

Obres de reparació de la
façana marítima
PINEDA DE MAR

El Govern espanyol licitarà les
obres de reparació de la façana
marítima amb caràcter d’urgència. D’aquesta manera es podran
agilitzar els terminis per a l’adjudicació de les actuacions que han
de millorar el passeig marítim de
Pineda que va patir greus afectacions amb el temporal Glòria.

retiraran les runes de la platja i es
deixarà la sorra en bones condicions per la temporada d’estiu. Ara
tot està aturat pel COVID-19.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín,
d'altra banda va visitar abans del
confinament diverses localitats
costaneres afectades pel tempo-

ral Glòria, entre elles Pineda de
Mar. L’han acompanyat l’alcalde
Xavier Amor i regidors del consistori. D’aquesta trobada s’ha
desprès un compromís per part de
la diputació d’ajudar a minimitzar
l’impacte dels efectes del temporal. L’ajuntament ha demanat a la
Diputació de Barcelona ajuts per
import de 200.000 €. yy

«Les actuacions més
importants seran la
reparació de dues
esculleres afectades i la
construcció d’una de nova»
Registres de les càmeres. Foto Policia Local de Malgrat

L'aparcament del CAP arreglat
Les obres per arranjar el mur de
la riera de Sant Genís de Palafolls davant de l'aparcament del
CAP ja estan enllestides. Un tros
de mur va caure el passat mes de
gener durant el pas del temporal Glòria per Malgrat, durant
el qual es va desbordar la riera, fent caure un vehicle a dins.
L'Ajuntament ha assumit aques-

tes obres d'arranjament que han
consistit a fer una escullera per
reforçar de manera provisional
la riera en aquest punt. Tot i que
és competència de l'ACA, l’Ajuntament ha portat a terme aquest
arranjament per poder recuperar aquest aparcament el més
aviat possible. yy

En concret, les actuacions que
assumirà el govern de l’estat són:
la retirada del carril bici de formigó existent, que serà substituït per
un camí de sauló, la construcció
d’una rampa d’accés a la caseta de
salvament incloent una escullera
d’entre 2 i 3,5 tones i la reparació
de les esculleres existent i afectades pel temporal: entre la caseta
de salvament i el restaurant Els
Pescadors i també fins a la caseta de bombeig d’aigua. També es
repararà les baranes danyades pel
temporal marítim i per últim es

Visita de la presidenta de la Diputació. Foto Aj. Pineda

Manifest municipalista
CATALUNYA

L'aparcament ja ha entrat en funcionament. Foto Aj. Malgrat

L’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis
de Catalunya i l’Associació de Micropobles ha elaborat el manifest
“Aturem el COVID-19” davant
l’actual dificultat que representa
l’epidèmia de coronavirus. El text
vol transmetre un missatge d’unitat i reivindicació del món local
davant la pandèmia global i demanen un confinament efectiu.
També posen l’accent en les eines,
recursos i decisions necessàries
per salvar la salut de les persones,
especialment les més vulnerables,
i també les empreses i els pobles i
ciutats de Catalunya.

Cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a
casa seva amb l'excepció només
d'aquelles persones que treballen
en serveis establerts com a essencials. Cal que les mesures que es
prenguin tinguin com a eix central la salut de les persones.
Cal estar al costat de totes

aquelles persones que, a conseqüència d'aquesta crisi, es quedaran sense feina i legislar per
crear les condicions idònies perquè els autònoms i, en general, el
teixit productiu del nostre país
pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida per tornar a la
normalitat com més aviat millor,
assegura el comunicat. yy

«El text vol transmetre
un missatge d’unitat i
reivindicació del món
local davant la pandèmia
global»
El manifest assegura que cal
unir esforços per superar l'actual
situació i que la ciutadania compleixi amb les indicacions que les
autoritats sanitàries i les institucions estan dictant per a la prevenció i erradicació del COVID-19.

Les autoritats demanen fer cas al confinament. Foto J.M.Arenaza
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El Festimatge de Calella, ajornat
del Col·leccionista de Cinema i el
44è Trofeu Torretes de Fotografia.
A aquests actes, cal afegir els que
homenatjen el 130 aniversari del
naixement de Charles Chaplin.

CALELLA

El Festimatge 2020 s’havia
de celebrar durant aquest mes
d’abril. Davant la situació d’incertesa provocada per la crisi
sanitària del coronavirus l’organització va anunciar que no es
podia dur a terme l’edició d’enguany tal com estava previst. Tot
i això, ja es treballa per reprogramar el festival tan bon punt
se superi la situació.

Més de 5.000 treballs als
Trofeus Torretes
El certamen ha rebut més de
5.000 treballs als seus Trofeus Torretes, oberts a participants de tot
el món. Concretament, el Trofeu
Torretes de fotografia ha rebut un
total de 4.623 fotografies de 431
autors de 51 països diferents. Pel
que fa al Trofeu Torretes de curtmetratges, hi participen 734 curtmetratges de 22 països diferents.
Del total de curtmetratges presentats, 157 han estat dirigits per
dones (21,39%).

Charles Chaplin, fil
conductor
El certamen arribarà a la seva
quinzena edició i ho farà incorporant, per primera vegada, un fil
conductor a la seva programació:
el 130 aniversari del naixement
d’en Charles Chaplin. El 16 de
abril de 1889 naixia a Londres
Charles Chaplin. A l’abril de 2019
s’iniciaven arreu del món els actes
d’homenatge en record d’aquest
home considerat un dels grans
genis de la història del setè art.
Malgrat que aquesta celebració ja
s’haurà acabat quan es reprengui
el festival, la temàtica es manté.
El Festimatge, únic al món
El Festival de la Imatge de Calella és l’únic festival de tot el món
que reuneix cinema i fotografia en

L'edició d'enguany està dedicada a Charles Chaplin

un mateix certamen, i amb una
durada tan extensa, gairebé tot un
mes d’activitats relacionades amb
la imatge.
Reuneix tres certàmens que,
originàriament, se celebraven per
separat: La Trobada Internacional de 9,5 mm, única a Espanya
i de les poques que queden arreu
del món, que aquest any celebra
la seva 47a edició; el Trofeu Torretes de Fotografia, que es fa des

«Per primera vegada en la
història del certamen, una
dona ha guanyat el Trofeu
Torretes d’Honor»
de fa 44 anys i que és reconegut
per la Federació Internacional de
Fotografia i, el més jove de tots,
el Trofeu Torretes de Curtmetratges, amb 26 anys de vida, que
destaca per la quantitat de curt-

metratges seleccionats que projecta durant el festival a diversos
espais de la ciutat.
Entre els actes habituals del
Festimatge es troben exposicions de fotografia, projeccions de
curtmetratges seleccionats al 26è
Trofeu Torretes de Curtmetratges,
tallers de fotografia, mostra de
cinema 9,5mm dins la 47a Trobada Internacional del Cinema
9,5mm que inclou a més el Mercat

Per primera vegada en els 44
anys d’història del Trofeu Torretes de Fotografia, el Premi d’Honor ha anat a parar a mans d’una
dona. Lourdes Gómez Fernández,
d’Almerimar (Almeria), ha estat la
guanyadora del preuat Trofeu. Pel
que fa al Trofeu Torretes de Curtmetratges, el Premi d’Honor de
la 26a edició ha estat pel director
procedent dels EUA, Guy Nattiv,
pel seu curt Skin, protagonitzat
per Jonathan Tucker, Danielle
Macdonald i Ashley Thomas. yy

Pla de xoc contra el COVID-19 Restes per fer
compost
SANTA SUSANNA

Santa Susanna genera un
gran volum de restes de la poda
de l’arbrat públic dels carrers,
places i zones verdes, és a dir,
troncs i branques gruixudes de
tot el poble. Per convertir aquestes restes en compost i poder
retornar-les al sòl, tancant el
cercle dels nutrients, cal que el
procés de descomposició sigui el
més ràpid i eficient possible. És
per aquesta raó que les restes de
poda es van triturar.

Mesures econòmiques contra el coronavirus
PINEDA DE MAR

L’Ajuntament de Pineda de
Mar ha aprovat un pla de 17 mesures econòmiques per fer front
a les conseqüències socials i econòmiques produïdes pel coronavirus Covid-19. El pla de xoc es
divideix en cinc línies d’actuació
transversals amb un import de 4
milions d’euros que pretenen beneficiar a famílies, empreses del
municipi, treballadors i treballadores de Pineda i persones que
treballin en règim autònom afectades per la crisi que ha provocat

el virus. Algunes de les mesures
adoptades són les següents.
Fins que duri l’estat d’alarma l’ajuntament ha suspès el
termini de tots els pagaments
municipals. Respecte a impostos
i sancions, mentre duri el període d’alarma tampoc s’iniciaran
noves recaptacions, ni s’aplicaran recàrrecs o embargaments
d’impostos municipals. Durant
aquest període tampoc es tramitaran multes. També es mantindrà la gratuïtat de la zona verda

D’aquesta manera, les restes de
poda s’han convertit en compost
per ser utilitzat per incrementar
la fertilitat del sòl i tancar el cicle
dels nutrients. La brigada municipal utilitzarà aquest compost per
reomplir escocells d’arbres, places,
zones verdes, rotondes, etc. Però
aquestes restes de poda compostades també estan a disposició de
tots els veïns de Santa Susanna que
en vulguin. Només cal contactar
amb l’Àrea de Medi Ambient per
rebre les indicacions de com cal
recollir-la (tel. 93 767 84 41). yy

i la zona blava de Pineda de Mar.
L’Ajuntament crearà un fons
d’ajuda que es dotarà inicialment
amb 500.000€ per fer front a totes
les despeses derivades dels ajuts
que es concedeixin a famílies, persones autònomes i empreses del
municipi. També engegarà un pla
de dinamització empresarial dotat amb un pressupost mínim de
300.000€ per incentivar la demanda interna de les empreses locals:
tant comerços com empreses de
reparació i manteniment. yy

El compost s'ha realitzat a partir de les restes de la poda. Foto Aj. Santa Susanna
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9a Temporada Lírica
CALELLA

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini; el director artístic
de la Temporada Lírica Ciutat de
Calella, Albert Deprius, i la tresorera de l’Associació Cor i Orquestra Harmonia Calellenc, Núria
Perez, han presentat la programació de la 9a Temporada Lírica
Ciutat de Calella a l’Espai Municipal Can Saleta.
El director artístic de la Temporada Lírica Ciutat de Calella,
Albert Deprius, ha presentat la
programació d’enguany: “Repetirem la mateixa estructura que
l’any passat, amb cinc espectacles
principals. És una programació
que sabem que al nostre públic
els agrada, parlem constantment
amb ells i ens traslladen les seves
opinions”. La 9a Temporada Lí-

rica Ciutat de Calella començarà
els dies 8 i 10 de maig a la Sala
Mozart (sempre que la crisi del
coronavirus ho permeti) amb la
sarsuela “La Tabernera del Pueblo”, amb fragments musicals
molt coneguts pel públic, com
la romança de tenor “No puede
ser” o la de soprano “En un país
de fábula”.
El segon espectacle serà al juliol i s’inclourà dins els actes del
NEC, els dies 10 i 12, també a la
Sala Mozart i serà la posada en
escena de l’òpera La Nozze di Figaro, de W.A. Mozart. L’1 d’agost,
serà el torn del Concert Participatiu Cors d’Òpera que comptarà
amb la participació de cantaires
i corals d’arreu de Catalunya i,
repetint l’èxit de l’any passat, se
celebrarà al parc Dalmau. Aquest

concert també formarà part de la
programació del NEC 2020.
Es tornarà a celebrar el tradicional concert de Festa Major,
el dia 27 de setembre. Sota el títol de Cançó d’amor i de guerra,
serà una versió en concert de la
sarsuela catalana. Per acabar la
Temporada Lírica, tornarà a la
Sala Mozart, el 27 de desembre
amb el tradicional concert simfònic Concert d’Any Nou amb un
repertori que es renovarà total
o parcialment, per tal de trobar
un equilibri entre els clàssics que
tothom espera i peces de nova
execució a Calella.
Les entrades per a tots els espectacles es poden comprar a través de www.entrapolis.com. yy

Presentació de la Temporada Lírica 2020. Foto J.M. Arenaza

Platges intel·ligents a Santa Susanna
SANTA SUSANNA

Des de fa temps Santa Susan-

na està treballant per l’ús de les
noves tecnologies en la destina-

El projecte començarà a l'estiu. Foto Aj. Santa Susanna

ció turística. El municipi ja forma
part de la Xarxa de Destinacions
Turístiques Intel·ligents i aquest
estiu posarà en marxa la primera
fase del programa pilot de Platges
Intel·ligents i Saludables.

«Un servei de WiFi gratuït i
un CRM seran les primeres
eines del programa»

s’haurà de dur a terme en diverses etapes i que vol tecnologia
intel·ligent per fer una gestió més
eficient i sostenible de la destinació turística. Aquest és el repte
de Santa Susanna un cop assolit
el topall de les 22.000 places hoteleres. Josep Arimany ha afirmat
que el projecte tindrà el suport
econòmic de la Diputació ja des
d’aquesta temporada.

L’alcalde, Joan Campolier, ha
rebut al president de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació
de Barcelona, Josep Arimany i
Manso, amb qui ha analitzat l’estat del projecte. Es tracta d’una
iniciativa molt ambiciosa que

La primera fase del projecte
consistirà en l’oferta d’un servei
de WiFi gratuït a la platja que
permetrà als usuaris disposar
dels serveis d’Internet amb una
velocitat adequada. Associat a
aquest servei hi haurà un CRM
(Costumer Relationship Management), és a dir, un software de

relació amb els usuaris que permet detectar i identificar els seus
patrons de comportament amb
l’objectiu de millorar-ne l’experiència. Es tracta de conèixer allò
que interessa o necessita el visitant o usuari de la platja de Santa
Susanna per després poder-l'hi
oferir. D’entrada hi ha uns serveis bàsics indispensables com
és, per exemple, la informació
meteorològica.
La cultura del benestar i la
sostenibilitat defineixen el marc
d’actuació i millora dels entorns
i serveis de la nova demanda turística. Per això, Santa Susanna
entén que és imprescindible treballar els serveis complementaris
de la destinació. yy

Calella obté un distintiu per a la igualtat de gènere
CALELLA

El reconeixement obtingut és
la certificació del compliment de
la Norma SG CITY 50-50, la primera d’àmbit internacional que
permet implantar un sistema de
gestió per avaluar el compromís
dels governs municipals a favor
de la igualtat de gènere. La norma ha estat dissenyada d’acord
a les competències municipals,
la normativa nacional i els mandats i tractats internacionals en
relació amb els drets humans de
les dones, el desenvolupament
humà, les ciutats i el canvi climàtic. Marta Macias, presidenta de
l’Associació Forgender Seal, ha
celebrat que “Calella se suma a
aquest esforç per sortir de la zona

de confort i que vol comprometre’s públicament a treballar i ampliar els seus esforços a favor de
la igualtat de gènere. És evident
que Calella ja estava treballant
pels drets de les dones i ara incorporant la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions”.
Al llarg dels darrers anys
l’Ajuntament de Calella ha intensificat el seu treball per a impulsar
les polítiques municipals que permetin avançar socialment a favor
de la igualtat de gènere. En aquest
sentit, la regidora adjunta a l’alcaldia responsable de l’Àrea d’Igualtat i Drets Civils, Cindy Rando,
ha explicat que “des de l’Associació
Forgender Seal s’ha fet un pla de

compromís on es recullen les prioritats que s’han de treballar per entre
tots aconseguir aquesta igualtat, i
és per això que avui ens fan entrega
d’aquest distintiu”.
Laura Martínez, presidenta
de l’Institut Català de les Dones,
ha felicitat l’Ajuntament per la
feina feta alhora d’obtenir aquest
certificat: “Les institucions tenim
molt a fer, nosaltres com a Generalitat de Catalunya i des de l’Institut Català de les Dones tenim el
mandat de fer efectiva la llei 2015
d’igualtat de dones i homes, però
també els ajuntaments, que són la
institució més propera a la ciutadania i la que implementa mesures que fomenten la igualtat”. yy

Acte d'entrega del distintiu. Foto Joan Maria Arenaza
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8 MEURS per a la dessaladora
BLANES

El Govern ha aprovat destinar
12,2 milions d'euros (MEUR) per
reparar els estralls dels temporals
a les comarques gironines i a les
Terres de l'Ebre.
D'aquest global, el gran gruix
se l'emporten els treballs per recuperar la captació d'aigua de
mar de la dessaladora de la Tordera a Blanes. S'hi destinaran 8
MEUR. La planta no funciona
d'ençà que el Glòria va malmetre
el sistema i Blanes rep actualment
l’aigua del Ter. A Blanes, també hi
ha pendent d’arreglar, entre d’altres coses, el forat del port. Obra
valorada en 2 MEUR.
Les obres més importants i
necessàries, són els dos ponts sobre La Tordera. yy

Tubs trencats que s'han retirat. Foto Yoyo

Tasques per tornar a col·locar els tubs. Foto Yoyo

Els ponts de la Tordera ja no hi són
BLANES / MALGRAT DE MAR

Malgrat que el coronavirus

ha deixat en un segon terme el
temporal Glòria, s’està treballant

Terrenys on hi havia els 2 ponts malmesos. Foto Yoyo

en infraestructures de vital importància com les connexions
ferroviàries o per carretera entre
Blanes i Malgrat de Mar. Tot i la
situació d’alarma d’aquests dies,
s’ha continuat treballant en l’enderroc dels ponts malmesos i en la
imatge que acompanya aquest text
es pot comprovar que la feina ja
està feta. El riu Tordera ha quedat
net de columnes i fragments de la
carretera o la via.

ment hi circulaven uns 8.000 vehicles de mitjana.

CARRETERA

TREN

El pont entre aquestes dues
localitats va cedir durant les
inundacions del 21 i 22 de gener
arran del temporal Glòria. Això
va comportar que la connexió
entre els dos municipis quedés
tallada. Es calcula que diària-

Les comunicacions entre Blanes i Malgrat de Mar per tren
continuen aturades i es cobreixen
amb servei de bus. Evidentment,
el nombre d’usuaris amb el coronavirus ha baixat de manera
notable, però encara hi ha moltes

De moment, el Departament
de Territori i Sostenibilitat ja ha
iniciat les tasques prèvies de construcció. El nou pont s'ubicarà en
el mateix punt que estava abans
i tindrà una longitud de prop de
220 m i una amplada de 13 m. El
govern calcula que el projecte costarà 5,3 milions d'euros.

persones que necessiten el servei
i moltes més que el necessitaran
quan es torni a normalitzar la situació. Un tall com aquest de 10
mesos –segons les previsions inicials- no ajudarà gens ni mica a la
recuperació econòmica de la zona
després del virus.
PROJECTES
Quan el nou pont per a vehicles sigui una realitat, serà molt
més ample que el que hi havia fins
ara. Serà de 13 m amb una calçada
per cada sentit de circulació, pas
de vianants i carril bici.
On no hi haurà variacions
serà al pont del tren que, malgrat les peticions, es mantindrà,
de via única. yy

Jornades del CEAB sobre els efectes del Glòria
BLANES

El temporal Glòria, que va
afectar Catalunya a finals del passat mes de gener, va portar associada una crescuda important del
riu Tordera, el què s’anomena una
torderada, que va ocasionar una
sèrie d’efectes a les zones properes al riu i els seus afluents. Des
de llavors, s’han donat molts
punts de vista sobre què ha passat
i el perquè han estat tan devastadores les conseqüències de la intensa borrasca.
Per tractar la problemàtica
de les platges i els deltes des de la
perspectiva de la geoètica, relacio-

nat amb la fase posterior al Glòria, el Centre d’Estudis Avançats
de Blanes (CEAB) va organitzar
unes jornades durant dos dies. La
primera sessió es va encetar sobre el terreny, amb una visita de
camp al delta de la Tordera que
va encapçalar l’investigador del
CEAB Rafel Sardà.
Posteriorment es va parlar
sobre els escenaris de futur i
amenaces en el nou marc climàtic del Mediterranial litoral
català i la problemàtica actual
de les platges, dunes i deltes en
un context de canvi ambiental
a les conques fluvials. També hi

va haver una taula rodona presentada sota el títol ‘I després del
Glòria, què? Reflexions des del
delta de la Tordera’ i es va llegir
el manifest que porta el mateix
nom, que compte amb el suport
d’un grup nombrós d’entitats i
persones coneixedores del riu.
El manifest fa vuit propostes
clau per evitar els errors del passat i actuar d’una manera més
adaptada a la realitat del territori alhora que insta a les administracions públiques a prendre
decisions seguint sempre criteris
tècnics i científics. Les propostes
són clares i directes i una d’elles

és evitar les ‘neteges’ de la llera
del riu, promoure el seu eixamplament així com de les rieres o
situar els tubs de l’emissari i captació de la planta dessaladora més
allunyats del riu. Altres mesures

Delta de la Tordera. Foto Aj. Blanes

que es reclamen són l’eliminació
d’estructures dures com esculleres
i espigons de la franja costanera i
del riu (el seu contingut complert
es pot consultar en el número anterior de La Marina). yy
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5 propostes per fer esport a casa en dies de
confinament
MARIA MOYA / AMIC

Millorar la qualitat física i el
funcionament de l’organisme,
prevenir malalties o millorar la
salut mental i la qualitat del son,
són alguns dels molts beneficis
que té realitzar esport. Si després de llegir això t’has animat
a incorporar a la teva rutina fer
esport en aquest temps de reclusió forçada, continua llegint. I és
que a la xarxa trobem un munt
d’opcions per a moure el cos sense sortir de casa. A continuació
et presentem 5 opcions per fer
esport des de la teva llar.
EXERCITA’T COM AL GIMNÀS
AMB PATRY JORDÁN
Patry Jordán, amb més de 7,5
milions de seguidors al seu canal
de Youtube gymvirtual, és sens
dubte una de les influencers fitness més rellevants del nostre
país. Al seu canal ofereix tot tipus
de rutines d’esport que van des del

nivell més bàsic fins al més professional. Vídeos d’exercicis cardiovasculars, rutines d’abdominals o
glutis... Tot això i més t’ofereix la
guia de fitness Patry Jordán.
DESCOBREIX EL PODER DEL
IOGA AMB XUAN LAN YOGA
Si ets més d’esports com el
ioga, tenim la millor recepta per a
tu: Xuan Luan Yoga, una plataforma online gratis gestionada per la
professora experta Xuan Luan. A
la seva pàgina web podràs trobar
vídeos i consells per a incorporar
la meditació i el ioga al teu dia a
dia. Així que ja saps, si sempre has
volgut introduir-te en aquest món
però no trobaves el temps, ara és el
millor moment.
BALLA SENSE PARAR AMB
DANCE FITNESS WITH
JESSICA
Una altra opció per fer esport

La Volta, suspesa

és posar-se a ballar sense parar. I
és que no hi ha millor opció per
alliberar les tensions de passar tot
el dia tancat a casa que movent-se
al ritme de les cançons més actuals. Al canal de Youtube Dance
Fitness with Jessica podràs trobar
unes sessions de ball molt mogudes dirigides per l’estrella fitness
de Youtube Jessica Bass.

rutines de diferents durades que
t’ajudaran a posar el teu cos en
forma. A més, també tenen vídeos curts de meditació!
RELAXACIÓ I PILATES AMB
MELISSA WOOD
Introdueix-te en el món de la

«A la xarxa trobem un
munt d’opcions per a
moure el cos sense sortir
de casa»
POSA’T EN FORMA AMB TONE
IT UP
Acabar la quarantena amb
un cos tan potent com el que
tenen els teus referents preferits
és possible. El canal de Youtube
Tone it up gestionat per les entrenadores personals Karena i
Katrina ofereix una infinitat de

Pares i fills compartint aficions. Foto Senivpetro

Paràlisi total
MARESME

El món de l’esport amateur
va ser dels primers col·lectius en
prendre mesures per evitar el contagi. Els responsables del futbol,
bàsquet, hanbol i altres especialitats van suspendre la competició
i els entrenaments, inicialment,
durant quinze dies. Posteriorment
va arribar el tancament de totes les
instal·lacions esportives: camps
de futbol i pavellons i després, la

«Els equips amateurs van
ser els primers a suspendre
entrenaments i partits»

suspensió de grans esdeveniments
esportius com la Volta que enguany havia arribat al centenari, o el Trail Senyor del Castell
de Palafolls. En el cas d’aquesta
última, el consistori palafollenc
ha informat que la reserva de la
plaça es mantindrà per la futura
celebració de la cursa, i que no es
retornarà l’import de la inscripció. En aquest sentit, l’organtzació
assegura que intentarà facilitat el
canvi de dorsal en cas que algun
inscrit no pogués assistir a la cursa el dia que s’acabi celebrant.
El coronavirus també ha pro-

Volta 2019. Foto J. M. Arenaza
CALELLA

Aquest mes de març s’havia de celebrar l’edició número
100 de la Volta Ciclista Catalunya però, davant l’emergència
sanitària arran del coronavirus,
l’organització va decidir suspendre l’edició del centenari. L’equip
directiu va estudiar establir un
paquet de mesures similars a les
de la París-Niça, disputada sense
aficionats, però finalment es va
decidir cancel·lar.

«L’organització demana ara
noves dates »
La Volta Ciclista a Catalunya
demanarà ara noves dates a la

Unió Ciclista Internacional per
tal de poder celebrar aquest mateix any 2020 la 100a edició de la
prova, i en cas d’impossibilitat ho
farà l’any 2021. La cursa s’ha celebrat de forma ininterrompuda
des de 1939.
“Hem intentat fins al final poder celebrar una edició tan especial de la Volta Ciclista a Catalunya
com estava previst, però ara mateix les mesures de prevenció i de
salut de corredors, equips i públic
assistent passen per davant de la
competició. La Volta tornarà amb
més força per celebrar la 100a edició en les millors condicions” ha
afirmat el president de l’entitat,
Rubèn Peris. yy

relaxació, el ioga i el pilates seguint els vídeos de Melissa Wood.
Melissa Wood Health és el nom
del seu espai de Youtube on podràs seguir diferents rutines des
del teu propi menjador de casa.
Al seu canal també podràs trobar
llistes de vídeos amb consells de
salut i nutrició. yy

Camp de futbol de Tordera tancat. Foto Yoyo

«El repte de fer 10 tocs amb
un rotlle de paper higiènic,
ràpidament es va fer viral»
vocat l’anul·lació d’altres competicions i viatges previstos per les
jornades festives d’aquest abril. El
repte de fer 10 tocs amb un rotlle
de paper higiènic, ràpidament es va
fer viral. Les diverses federacions
fan teletreball i a través de les xarxes, tal i com havien fet els clubs,
ofereixen alguns exercís perquè els
seus afiliats no perdin la forma tantes hores tancats a casa. yy
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Farmàcies de guàrdia
PINEDA DE MAR		

CALELLA

CALELLA
1 FARMÀCIA ÁNGEL
M. MELA JAMBRINA
C. Balmes
2 CAPRABO
C. Sant Joan
3 FRANKFURT LA RIERA
Riera Capaspre
4 CAPRABO
C. Turisme
5 CREU GROGA
C. Sant Jaume
6 EL TALL
C. Església

PINEDA DE MAR
1 BENZINERA EVOLUTION
N-II
2 CAPRABO
Pl. Espanya
3 XALOC PINEDA
C. Dr. Bartomeu
4 FARMÀCIA ELDA LLOBET
ALONSO
Av. Mediterrani
5 FRANKFURT LA RIERA
Av. de la Hispanitat
6 FARMÀCIA F. COSTA
PERICH
Pl. de les Mèlies

SANTA SUSANNA
1 AJUNTAMENT
Pl. Catalunya
2 CENTRE SUSANNA
Ctra. N-II, km 673

MALGRAT
1 FARMÀCIA CARLOS
JUAN PEÑA
C. Joan Maragall
2 FARMÀCIA ENRIQUE
TORRUELLA
C. Girona
3 PASTISSERIA GUTIÉRREZ
C. del Carme
4 CAPRABO
Av. del Carme
5 REST. ESTANY
C. de l’Estany
6 XALOC MALGRAT
C. del Mar

PALAFOLLS
1 BENZINERA GALP
Ctra. Accés Costa Brava
2 CASAL DELS AVIS
Av. Costa Brava
3 BAR EL CAFÈ DE
PALAFOLLS
C. Francesc Macià
4 FARMÀCIA SOLÉ
Av. Pau Casals
5 OUTLET PERFUMS
C. Major

TORDERA
1 MILAR TORDERA
Camí Ral
2 GABIMEDI
Pl. Lluís Companys
3 BAR SAKKARA
Camí Ral (cantó del Dia)
4 XUXES
Pl. de la Concòrdia

Dimecres

1

NOÈ

Dijous

2

PLANAS

Divendres

3

Dissabte

4

CASTELLS

VIVAS

Diumenge

5

CASTELLS

VIVAS

Dilluns

6

ESQUEU

Dimarts

7

BADIA

Dimecres

8

FRANCITORRA

Dijous

9

ALBA

COSTA

Divendres 10

NOGUERA

LLOBET

Dissabte

11

MELA

LLOBET

Diumenge 12

MELA

LLOBET

Dilluns

13

COLON

LLOBET

Dimarts

14

NOÈ

Dimecres

15

PLANAS

Dijous

16

CASTELLS

Divendres 17
Dissabte

Abril

CALELLA

PINEDA

Farmàcia PLANAS
C. Església, 360
Tel.: 93 766 20 93
Farmàcia NOGUERA
Ctra. N-II (Edif. Holiday)
Tel.: 93 769 47 54
Farmàcia MELA
C. Balmes, 151
Tel.: 93 766 14 98
Farmàcia CASTELLS
C. Bruguera, 226
Tel.: 93 769 11 70
Farmàcia NOÈ
C. Església, 116
Tel.: 93 769 07 91
Farmàcia COLÓN
C. Jubara, 11
Tel.: 93 766 20 46

Farmàcia FRANCITORRA
Av. Montserrat, 61
Tel.: 93 762 46 55
Farmàcia BADIA
C. Barcelona, 26
Tel.: 93 762 93 29
Farmàcia VIVAS
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 41
Tel.: 93 762 38 97
Farmàcia COSTA
C. de Mar, 14 A
Tel.: 93 762 31 87
Farmàcia ALBA
C. Dr. Josep M. Bertomeu, 2
Tel.: 93 762 25 38
Farmàcia E. LLOBET
Av. Mediterrani, 95
Tel.: 93 769 27 77
Farmàcia V. SEGARRA
C. Santiago Rusinyol, 93-99
Tel.: 93 762 69 79
Farmàcia SETÓ
C. Santiago Rusinyol, 58
Tel: 93 762 69 05
Farmàcia ESQUEU
C. Noguera Local 12, 1
Tel.: 93 767 22 05
Farmàcia J. MIR SOLER
Av. Hispanitat, 27
Tel.: 93 769 18 94

MIR

18

NOGUERA

BADIA

Diumenge 19

NOGUERA

BADIA

Dilluns

20

SETÓ

Dimarts

21

SEGARRA

Dimecres

22

LLOBET

Dijous

23

COSTA

Divendres 24

MELA

Dissabte

25

COLÓN

ALBA

Diumenge 26

COLÓN

ALBA

Dilluns

27

NOÈ

Dimarts

28

PLANAS

Dimecres

29

CASTELLS

Dijous

30

NOGUERA

TORDERA

			

Servei diürn

Dimecres

1

MARCOVAL

TORDERA

MALGRAT DE MAR

Dijous

2

MARCOVAL

Divendres

3

MARCOVAL

Dissabte

4

MARCOVAL

Diumenge

5

MARCOVAL

Dilluns

6

VENDRELL

Dimarts

7

VENDRELL

Dimecres

8

VENDRELL

Dijous

9

VENDRELL

Farmàcia VENDRELL
C. Ral, 84 bis
Tel.: 93 764 06 55
Farmàcia DE TIBURCIO
C. Romero de Torres, 3-5
Tel.: 93 764 21 41
Farmàcia MARCOVAL
Pl. de l’Església, 8
Tel.: 93 764 09 92
Farmàcia PÉREZ MARTRA
C. Emili Vendrell, 6
Tel.: 93 764 04 55
Farmàcia LUCEA
C. Amadeu Vives, 20
Tel.: 93 765 08 75

Farmàcia VON CARSTENN
C. Bon Pastor, 34
Tel.: 93 761 28 23
Farmàcia VILADEVALL
C. Carme, 27
Tel.: 93 761 01 46
Farmàcia JUAN
Ptge. de M. Aurèlia Capmany
Tel.: 93 761 33 19
Farmàcia BUÑOL
C. Mar, 80
Tel.: 93 765 40 21
Farmàcia LLANSÓ
C. Ponent
Tel.: 93 761 19 04
Farmàcia E. TORRUELLA
C. Girona, 32
Tel.: 93 761 09 87
Farmàcia ARNIGES
Av. Mediterrània, 3
Tel.: 93 765 44 79
Farmàcia M. TORRUELLA
C. Escoles, 31
Tel.: 93 761 25 31
Farmàcia TARRAGONA
Av. Tarragona, 31
Tel.: 93 761 10 49

Divendres 10

PEREZ MARTRA

Dissabte

11

VENDRELL

Diumenge 12

VENDRELL

Dilluns

13

MARCOVAL

Dimarts

14

DE TIBURCIO

Dimecres

15

DE TIBURCIO

Dijous

16

DE TIBURCIO

Divendres 17

DE TIBURCIO

Dissabte

18

DE TIBURCIO

Diumenge 19

DE TIBURCIO

Dilluns

20

LUCEA

Dimarts

21

LUCEA

Dimecres

22

LUCEA

Dijous

23

LUCEA

Divendres 24

LUCEA

Dissabte

25

LUCEA

Diumenge 26

LUCEA

Dilluns

27

PÉREZ MARTRA

Dimarts

28

PÉREZ MARTRA

Dimecres

29

PÉREZ MARTRA

Dijous

30

PÉREZ MARTRA
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R1MAÇANET MASSANES - HOSPITALET DE LLOBREGAT
FEINERS

Tordera

06.43
07.11

Blanes

06.47
07.16

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

Malgrat
de Mar

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

Calella

06.09

06.12

06.15

06.21

06.24

06.37

07.46

Santa
Susanna

Pineda
de Mar

Calella

06.18

06.08

06.11

06.15

06.27

06.30

06.38

06.41

06.40

06.43

06.46

06.58

06.52

06.55

06.59

07.03

07.09

07.12

07.15

07.18

07.21

07.24

07.27

07.30

07.27

07.40

07.43

07.46

07.49

08.10

07.51

07.54

07.57

08.00

Tordera

08.22

08.25

08.28

08.52

08.55

08.58

09.20

09.23

09.26

09.15

09.51

09.54

09.57

10.24

10.27

Blanes

Tordera

06.18

06.56

07.00

07.04

07.08

07.17

07.22

06.45

06.48

07.28

07.33

07.36

07.38

07.47

07.52

07.01

07.05

07.08

07.59

08.03

08.06

08.10

08.14

08.19

07.08

07.11

07.14

07.17

08.59

09.04

09.07

09.10

09.21

09.26

07.38

07.41

07.45

07.48

09.30

09.33

09.36

09.39

10.04

10.09

07.32

08.08

08.11

08.15

08.18

10.29

10.33

10.36

10.39

11.21

11.27

08.15

08.38

08.41

08.45

08.48

11.29

11.33

11.36

11.39

12.04

12.09

12.33

12.36

12.39

13.19

13.24

09.01
10.08
11.02
12.08

10.00
12.56

10.21

Malgrat
de Mar

Blanes

09.29
12.03

09.11

Santa
Susanna

09.01
10.57

08.51

Calella

Pineda
de Mar

08.31
10.03

08.46

FEINERS

Malgrat
de Mar

08.56
07.41

CALELLA - BLANES - MAÇANET - GIRONA

13.01

10.30
14.03

10.51

10.54

10.57

11.00

14.08

09.09

19.12

09.15

09.18

12.29

09.38

09.41

09.45

09.48

13.29

13.33

13.36

13.39

14.04

14.09

10.09

10.12

10.15

10.18

14.57

15.02

15.05

15.09

15.21

15.26

10.38

10.41

10.45

10.48

15.30

15.33

15.36

15.39

16.04

16.09

11.09

11.13

11.17

11.21

16.30

16.33

16.36

16.39

17.21

17.26

11.41

11.43

11.47

11.51

17.59

18.03

18.06

18.09

18.24

18.29

12.11

12.13

12.17

12.21

18.29

18.33

18.36

18.39

19.16

19.21

12.41

12.43

12.47

12.51

19.29

19.33

19.36

19.39

20.17

20.22

13.11

13.13

13.17

13.21

20.27

20.31

20.34

20.37

21.15

21.20

13.41

13.43

13.47

13.51

21.31

21.34

21.37

21.40

22.18

22.23

14.06

14.11

14.15

14.18

Els recorreguts marcats en blau arriben a Girona. La resta s'aturen a Maçanet-Massanes

14.38

14.41

14.45

14.48

CAPS DE SETMANA I FESTIUS

15.08

15.11

15.15

15.18

15.38

15.41

15.45

15.48

16.08

16.11

16.15

16.39

16.43

Calella

Pineda
de Mar

Santa
Susanna

Malgrat
de Mar

Blanes

Tordera

16.18

07.28

07.31

07.34

07.38

07.45

07.50

16.47

16.51

07.58

08.01

08.04

08.08

08.24

08.29

10.33

10.38

11.21

11.24

11.27

11.30

11.11

11.16

11.51

11.54

11.57

12.00

12.21

12.24

12.27

12.30

12.51

12.54

12.57

13.00

17.11

17.13

17.17

17.21

08.28

08.31

08.34

08.38

09.14

09.29

14.56
15.56

15.01
16.01

12.33

12.38

13.21

13.24

13.27

13.30

17.41

17.43

17.47

17.51

09.58

10.01

10.04

10.08

10.24

10.29

13.08

13.13

13.51

13.54

13.57

14.00

18.11

18.13

18.17

18.21

10.58

11.01

11.04

11.08

11.34

11.39

14.18

14.21

14.24

14.27

17.46

17.51

18.37

18.41

18.45

18.48

11.52

11.56

11.58

12.02

12.24

12.29

14.50

14.53

14.56

14.59

18.33

18.38

19.08

19.11

19.15

19.18

12.52

12.56

12.58

13.02

13.33

13.38

19.38

19.41

19.45

19.48

13.52

13.58

14.01

14.05

14.24

14.29

20.08

20.11

20.15

20.18

14.58

15.01

15.04

15.08

15.27

15.32

20.38

20.41

20.45

20.48

15.58

16.01

16.04

16.08

16.24

16.29

14.28

14.33

15.20
15.11

15.15

15.51

15.23
15.54

15.26
15.57

15.29
16.00

16.20

16.23

16.26

16.29

19.33

19.38

20.20

20.25

21.08

21.11

21.15

21.18

16.28

16.31

16.34

16.38

17.17

17.22

21.26

21.31

21.49

21.52

21.55

21.58

17.22

17.26

17.28

17.32

18.04

18.09

18.22

18.247

18.30

18.37

19.04

19.09

16.54

16.57

17.00

19.28

19.31

19.34

19.38

19.51

19.56

16.38

17.21

17.24

17.27

17.30

20.28

20.31

20.34

20.38

20.57

21.02

17.11

17.15

17.51

17.54

17.57

18.00

20.28

21.01

21.04

21.08

21.36

21.41

18.21

18.24

18.27

18.30

18.51

18.54

18.57

19.00

19.21

19.24

19.27

19.30

19.50

19.53

19.56

19.59

20.18

20.21

20.24

20.28

20.48

20.51

20.54

20.57

21.20

21.23

21.26

21.30

21.59

22.02

22.06

22.09

18.56

20.08

19.01

20.12

21.05

21.10

22.02

22.07

IÓ!
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Calella (Hospital) ▶ Pineda de Mar ▶ Malgrat de Mar ▶ Palafolls ▶ Tordera ▶ Blanes (Hospital)
Línia

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

Hospital Sant Jaume

08.00

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Calella -Plaça de les Roses

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

15.06

16.06

17.06

18.06

19.06

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

08.14

09.14

10.14

11.14

12.14

13.14

14.14

15.14

16.14

17.14

18.14

19.14

Santa Susanna – Plaça del Corratgé

08.18

09.18

10.18

11.18

12.18

13.18

14.18

15.18

16.18

17.18

18.18

19.18

Malgrat de Mar – CAP

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

Palafolls – Palauet

08.35

09.35

10.35

11.35

12.35

13.35

14.35

15.35

16.35

17.35

18.35

19.35

Tordera – Plaça Lluís Companys

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

19.08

-

Blanes – Estació d’Autobusos

-

09.45

-

11.45

-

13.45

-

15.45

-

17.45

-

19.45

Hospital Comarcal de Blanes

-

09.59

-

11.59

-

13.59

-

15.59

-

17.59

-

19.59

Blanes (Hospital) ▶ Tordera ▶ Palafolls ▶ Malgrat de Mar ▶ Pineda de Mar ▶ Calella (Hospital)
Línia
Hospital Comarcal de Blanes
Blanes – Estació d’Autobusos

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

625

622

-

08.00

-

10.00

-

12.00

-

14.00

-

16.00

-

18.00

-

08.15

-

10.15

-

12.15

-

14.15

-

16.15

-

18.15

Tordera- Plaça de Lluís Companys

07.08

-

09.08

-

11.08

-

13.08

-

15.08

-

17.08

-

Palafolls – Palauet

07.25

08.25

09.25

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

Malgrat de Mar – CAP

07.33

08.33

09.33

10.33

11.33

12.33

13.33

14.33

15.33

16.33

17.33

18.33

Santa Susanna – Plaça Corratgé

07.40

08.40

09.40

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

Pineda de Mar – Església Sta. Maria

07.43

08.43

09.43

10.43

11.43

12.43

13.43

14.43

15.43

16.43

17.43

18.43

Calella – Plaça de les Roses

07.52

08.52

09.52

10.52

11.52

12.52

13.52

14.52

15.52

16.52

17.52

18.52

Hospital de Sant Jaume

07.59

08.59

09.59

10.59

11.59

12.59

13.59

14.59

15.59

16.59

17.59

18.59

Blanes ▶ Barcelona (Aeroport del Prat) ▶ Blanes
Blanes

3.30

5.00

6.45

9.30

10.00

12.30

14.30

17.00

Malgrat de Mar

3.40

5.10

6.55

9.40

10.15

12.40

14.45

17.10

Santa Susanna

3.50

5.20

7.05

9.50

10.25

12.50

14.55

17.20

Pineda de Mar

3.54

5.24

7.09

9.54

10.29

12.54

14.59

17.24

Calella

4.05

5.35

7.20

10.05

10.40

13.05

15.10

17.35

-

6.25

8.25

11.00

11.35

-

16.05

18.30

Estació del Nord

-

6.30

8.30

11.05

11.40

-

16.10

18.35

Aeroport del Prat (T2)

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

5.05

7.00

9.05

11.35

-

14.10

16.40

19.05

Aeroport del Prat (T1)

5.15

7.15

9.15

11.45

-

14.20

16.50

19.15

Aeroport del Prat (T1)

-

10.15

11.15

13.15

15.15

16.40

18.00

22.15

Aeroport del Prat (T2)

-

10.30

11.30

13.30

15.30

16.55

18.15

22.30

Barcelona (Ronda de St. Pere 21 - 23)

9.00

-

-

14.00

-

17.30

19.00

23.00

Estació del Nord

9.05

-

-

14.05

-

17.35

19.05

23.05

Calella

10.05

11.35

12.35

15.05

16.35

18.25

19.55

23.55

Pineda de Mar

10.12

11.42

12.42

15.12

16.42

18.32

20.02

00.02

Santa Susanna

10.16

11.46

12.46

15.16

16.46

18.36

20.06

00.06

Malgrat de Mar

10.32

12.02

13.02

15.32

17.02

18.52

20.22

00.22

Blanes

11.00

12.25

13.25

15.50

17.25

19.15

20.45

00.30

ENTREVISTA A JOSEP MIRACLE (POETA I SECRETARI DELS JOCS FLORALS DE CALELLA)

“A través dels Jocs Florals mantenim ben viva la
flama de la Paraula i la Poesia”
això ha propiciat que el debat de
consens, entre ells, fos més ric a
l’hora de valorar i decidir el corresponent veredicte.
Com valora la participació
d’enguany?
El nivell de les obres rebudes ha
estat molt similar a la d’altres
anys i amb molta diversitat. La
participació oscil·la en uns paràmetres dels 200 i 240 treballs
anuals, i això fa que ens sentim
contents en comprovar que els
nostres Jocs gaudeixen de l’estima dels poetes a participar-hi.

Josep Miracle llegint el veredicte dels Jocs Florals. Arxiu Joan Maria Arenaza
ALMUDENA MONTAÑO INDIA

Els Jocs Florals de Calella, que es
van inaugurar l’any 1908 i que
s’han celebrat anualment des del
1989, ha sigut un dels molts actes
culturals que s’han vist afectats
pel confinament que pateix actualment la població a causa del coronavirus. El jurat ja ha triat els
premiats, però no es farà públic el
veredicte fins que se celebri la festa
d’entrega dels premis literaris, que
ara per ara és una incertesa. De
fet, ni els guanyadors saben encara
que han sigut seleccionats. La festa
estava prevista per al 29 de març a
l’església de l’Escola Pia de Calella.
Josep Miracle i Collmalivern (Calella, 1959) és el secretari dels Jocs
Florals de Calella i president de l’Associació Amics de la Poesia de Calella, l’entitat que va recuperar la festa
dels Jocs Florals l’any 1989. A ell li
sap molt de greu que s’hagi hagut
de posposar el veredicte, però con-

La poesia ha format part de Josep Miracle durant tota la seva
vida. Ha escrit diversos llibres
de poemes i també ha guanyat
diversos premis. L’any 1994 va
ser proclamat Mestre en Gai
Saber dels Jocs Florals de Muntanya de l’Agrupació Excursionista Icària, a Barcelona, perquè
va aconseguir els tres premis
principals: l’Englantina (1990),
la Viola (1991) i la Flor Natural
(1993). Altres premis que ha
rebut són: el Premi Albera dels
Jocs Florals de la Ginesta d’Or
del Rosselló de l’any 2008 amb
el seu poema Passeig per l’arbreda. Amb Com una fulla d’arbre

sidera que actualment “el més important és que estiguem tots sans”.
Com viviu aquesta suspensió
actual dels Jocs Florals de Calella pel coronavirus?
Amb la lògica preocupació d’estar
vivint una crisi sanitària mundial
sense precedents i que ens afecta a
tots. Però, també, amb la confiança que ben aviat tornarem a veure
sortir el sol, pel bé de tothom.
Quantes obres s’han presentat
aquest any als Jocs Florals de
Calella?
Enguany hem rebut un total de
221 composicions en les diferents modalitats del nostre Cartell de premis.
Quines categories hi ha i quina
dotació econòmica tenen?
Com tots els Jocs Florals, hi ha
els tres premis ordinaris floralescs com la Flor Natural, l’En-

glantina i la Viola, que enalteixen els emblemes de l’Amor, la
Pàtria i la Fe, respectivament.
Llavors cada entitat incorpora al
seu Cartell de premis uns altres
premis extraordinaris. Tots obtenen 200 euros i trofeu al·legòric,
a excepció dels premis als més
joves als quals els concedim un
lot de llibres i 150 euros.
On es poden llegir les obres guanyadores de cada any?
Tan sols durant l’acte de proclamació de guanyadors serà el
moment d’escoltar en la veu dels
propis autors les seves obres guardonades i gaudir-ne amb la seva
expressió poètica.
Com valora la qualitat de les
obres d’enguany?
Els membres del jurat han comentat que han pogut llegir
treballs d’una molt alta qualitat
i, com en tot certamen literari,

Com ha canviat nombre de participants i el tipus d’obres presentades al llarg dels anys?
Al llarg dels anys s’ha vist un canvi generacional a l’hora de crear
les seves composicions. La rima,
en moltes d’elles, deixen pas a estructures i formes diverses. Això
no vol dir que el poeta no pugui
transmetre en el text el sentiment
que guarda en el seu interior.
Per què van néixer els Jocs Florals de Calella?
Vam voler recuperar aquella tradició floralesca que a Calella s’havia celebrat en ocasions molt esporàdiques i fer renéixer i mantenir, en la nostra població, la flama
tradicional de l’amor, la pàtria i la
fe, que són els emblemes universals de les nostres lletres.
A qui van dedicats?
Els nostres Jocs Florals tenen el
component de voler testimoniar
el record i l’homenatge anual a
quatre noms de les nostres lletres calellenques, ben estimats
per tots, com Maria Cardona,
Francesc Castells, Francesc Grau
i Concepció Organ.

va rebre l’any 2014 el primer
premi en la categoria d’adults
de l’onzena edició del concurs
de Poesia Francesc Blancher. El
mateix any també va guanyar el
Certamen Poètic sobre Música
i Cant Coral d’Igualada amb el
poema Partitura íntima.
L’any 2015 va tenir el goig de
rebre el Premi Ciutat de Calella
“Calellenc de l’any” -ex-aequoen reconeixement a la seva tasca poètica i cultural a la ciutat.
D’altra banda, entre els llibres
que ha publicat destaca Amb
llum pròpia, on recull una selecció dels seus poemes. yy

Josep Miracle. Foto: J. M. Arenaza.
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Quan es van crear pensàveu que
tindrien tants anys de vida?
Des de que l’any 1989 vam agafar
el compromís de convocar-los,
sempre vam dir que els convocaríem dins la humilitat i les possibilitats de la nostra població. Ja
amb 32 edicions consecutives al
nostre sarró fins avui, el nostre
compromís és una gran realitat.
Qui forma part del jurat?
Enguany el consistori literari el
formen: el filòleg, escriptor i editor Joan Santanach, la professora
i escriptora Clàudia Mollfulleda
i l’actriu i rapsode Dolors Vives.
El calellenc Daniel Rangil, que és
escriptor i folklorista, ens oferirà el discurs de Mantenidor dels
Jocs Florals.
Què és el que més li agrada dels
Jocs Florals de Calella?
A través dels Jocs Florals mantenim ben viva la flama de la paraula i la poesia. Alhora, la comunió
amb les diverses entitats ciutadanes que ens col·laboren i que, tots
units, ens ajuden a formar l’ànima
de la nostra festa floralesca.
En general, com valora l’estat
actual de la poesia a Catalunya?
En l’actualitat se celebren molts
certàmens literaris i poètics, això
vol dir que hi ha molta gent que
sent la necessitat d’escriure i,
d’aquesta manera, esplaiar a cor
què vols totes les inquietuds i sentiments més interioritzats.
Hi ha molta afició a la poesia a
Calella?
A Calella sempre hi ha hagut inquietuds literàries i això vol dir
que, sempre al igual que avui, hi
ha tot un pomell de poetes i escriptors que saben expressar-se
als dictats del cor.

